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nr. 138 031 van 6 februari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guinee-Bissause nationaliteit te zijn, op

26 september 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 1 september 2014.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. LUCAS en van attaché I.

SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een staatsburger van Guinee-Bissau te zijn van Pepel afkomst. U werd op 31 december

1966 geboren te Bissau. U bent gehuwd en hebt 2 kinderen. U bent nooit politiek actief geweest. U bent

de achterneef van X. Hij was een belangrijk politicus bij de regerende partij Partido Africano da

Independência de Guiné e Cabo Verde (hierna PAIGC). Zo was X van 2005 tot 2007 minister van

Defensie onder president Joao Vieira. U en X hadden een heel goede relatie en hij kwam u ook vaak

opzoeken in uw restaurant. Op 2 maart 2009 werd president Joao Vieira door opstandige militairen

vermoord, omdat ze hem verantwoordelijk achtten voor de moord op Tagme Na Waie, stafchef van het

leger. Vervolgens werden presidentsverkiezingen uitgeschreven die op 28 juni 2009 zouden

plaatsvinden. Tijdens de verkiezingscampagne was uw achterneef X de campagneleider van
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presidentskandidaat Malam Bacai Sanha, die uiteindelijk ook de verkiezingen zou winnen. Op 5 juni

2009, in volle verkiezingscampagne, werd uw achterneef Hélder Proença echter vermoord toen hij

de stad Bissau binnenreed. Diezelfde dag werd ook Baciro Dabu, een presidentskandidaat vermoord. Er

werd gezegd dat zij beiden gedood werden door militairen omdat ze een staatsgreep beraamden. U

gelooft echter niet dat Hélder Proença een staatsgreep beraamde. Na de moord op Hélder praatte u met

familie en vrienden over zijn dood en vroegen jullie zich af waarom hij vermoord was. U had het er

echter nooit over in het openbaar. Na een tijdje kwamen militairen regelmatig naar uw restaurant en

daagden u uit. Ze zegden dat het goed was dat die 2 criminelen dood waren. Nochtans kwamen die

militairen vroeger ook naar uw restaurant en had u een goed contact met hen. U ging niet in op de

provocaties, maar éénmaal zei u “dit is een restaurant, als je het over politiek wil hebben, doe dat dan

buiten”. De militairen zegden dat Hélder Proença een moordenaar was en een staatsgreep wilde

plegen. U antwoordde “het is zo, Hélder is dood, het is afgelopen”. Twee dagen later, op 9 juli 2009

werd u ’s avonds op straat aangesproken door 4 mannen. Twee van hen herkende u als de militairen

die u geprovoceerd hadden in uw restaurant. Ze zegden dat u uw mond moest houden over de moord

op die 2 mannen. U werd in elkaar geslagen en raakte zwaar gewond. U lag een hele tijd in het

ziekenhuis. Daarna bleef u binnenshuis om te herstellen van uw verwondingen. Uit schrik voor

represailles had u het met niemand nog over de moord op Hélder Proença. Op 13 augustus en 2

september 2009 ontving u telkens dreigbrieven. In de brieven stond dat u uw mond moest houden, en

dat u zou sterven als u nog zou spreken over de moord op Hélder Proença. Uw broer raadde u aan het

land te verlaten. In oktober 2009 verliet u Guinee-Bissau. U reisde met een motorbootje naar Dakar. U

verbleef een aantal jaren in Senegal en wilde daarna terugkeren naar Guinee-Bissau. Uw vrouw

raadde u echter af om terug te keren omdat het nog te gevaarlijk was. Vervolgens bracht een

smokkelaar u naar België. Op 26 februari 2014 kwam u in België aan. De volgende dag vroeg u asiel

aan bij de Belgische asielinstanties. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een medisch dossier

neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een gegronde

vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking

kan worden genomen.

Bij een eventuele terugkeer naar Guinee-Bissau verklaart u de militairen te vrezen die uw achterneef

Hélder Proença gedood hebben en de militairen die u in elkaar geslagen zouden hebben (gehoor

CGVS, p 9,11). Dat u de achterneef zou zijn van de vermoorde politicus Hélder Proença, wordt hier niet

meteen betwist. Het feit op zich dat u de achterneef zou zijn van de vermoorde politicus Hélder Proença

vormt echter nog geen aanwijzing dat u vervolging door militairen of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade te vrezen zou hebben. Doorheen uw verklaringen wist u bovendien niet te overtuigen

betreffende de oorzaak van de door u aangehaalde vrees voor vervolging of reëel risico op het lijden

van ernstige schade.

U haalt aan dat u nooit politiek actief geweest bent, nooit lid was van een politieke partij en altijd discreet

was betreffende uw politieke overtuiging (gehoor p.5). Verder vertelt u dat u na de moord op uw

achterneef geschokt was omdat u naar hem opkeek en dat u hierover praatte met familie vrienden. U

haalt evenwel ook aan dat u hier nooit openlijk op straat over praatte (gehoor, p.10). Vervolgens zegt u

dat een aantal militairen naar uw restaurant begonnen te komen en u begonnen uit te dagen. Ze zegden

dat het goed was dat ‘die 2 criminelen’ dood waren. Nochtans kwamen die militairen vroeger ook naar

uw restaurant en had u een goed contact met hen. U ging niet in op de provocaties, maar éénmaal zei u

“dit is een restaurant, als je het over politiek wil hebben, doe dat dan buiten”. De militairen zegden dat

Hélder Proença een moordenaar was en een staatsgreep wilde plegen. U antwoordde “het is zo, Hélder

is dood, het is afgelopen” (gehoor p.9,10).

Aangezien u nooit politiek actief was, altijd discreet was over uw politieke overtuiging, nooit openlijk

praatte over de moord op uw achterneef en op de herhaalde provocaties van militairen slechts één maal

reageerde door enkel beleefd te vragen om niet over politiek te praten in uw restaurant

(gehoorp.5,9,10), komt het weinig aannemelijk over dat u alsnog hardhandig in elkaar geslagen zou

worden door militairen en zij u op dat moment zouden zeggen dat u uw mond moest houden (gehoor

p.6). Aangezien u zich nooit politiek profileerde en nooit openlijk praatte over de moord op

Hélder Proença, komt het niet waarschijnlijk over dat u door militairen zo zwaar geviseerd zou

worden omdat u volgens hen uw mond niet kon houden.

Nadat u volgens uw verklaringen op 9 juli 2009 zwaar toegetakeld zou zijn door militairen, verbleef u in

het ziekenhuis en herstelde u later binnenshuis van uw verwondingen. U hebt sindsdien met niemand

meer gesproken over de moord op uw achterneef of over de mogelijke daders, zelfs niet met uw

vrienden (gehoor p.7,11). Toch zou u op 13 augustus en 2 september 2009 nog dreigbrieven ontvangen
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hebben. In de brieven stond dat u uw mond moest houden, en dat u zou sterven als een hond als u nog

zou spreken over de moord op Hélder Proença (gehoor p.7,11). Aangezien u nadat u in elkaar

geslagen zou zijn, gedurende maanden nooit met niemand meer gesproken hebt over de moord

op uw achterneef, komt het niet geloofwaardig over dat u nog 2 dreigbrieven zou krijgen met de

bedreiging dat u uw mond moest houden.

Bijgevolg weet u volstrekt niet te overtuigen betreffende de reden waarom deze militairen u

zouden viseren.

Verder komt het niet erg waarschijnlijk dat de militairen die mee verantwoordelijk zouden zijn voor de

moord op Hélder Proença u regelmatig zouden komen provoceren en u regelmatig zouden bedreigen

rond het feit dat u uw mond moest houden (gehoor p.5,7,9,10,11). Als deze militairen daadwerkelijk

betrokken waren geweest bij deze moord, lijkt het allerminst duidelijk welk belang ze erbij zouden

hebben om een politiek niet-actieve achterneef van de vermoorde politicus lastig te vallen en het nieuws

over de moord levendig te houden.

Daarnaast is het opvallend dat u, als achterneef, na de dood van Hélder vervolgd zou worden door

militairen, maar dat al uw andere familieleden sindsdien geen problemen ondervonden hebben met

deze militairen. Uw verklaring dat de meerderheid van de familie vrouwen zijn en dat zij ‘gezwegen

hebben en stil gebleven zijn’ (gehoor p.11) raakt kant noch wal, aangezien uit uw verklaringen blijkt dat

u eveneens ‘gezwegen hebt en stil gebleven bent’ (gehoor p.5,9,10). U maakt niet aannemelijk

waarom u, in tegenstelling tot andere familieleden van Hélder Proença, geviseerd zou worden

door militairen.

Tot slot blijkt uit uw verklaringen dat u in oktober 2009 naar Senegal vluchtte en dat u er ruim 4

jaar bleef wonen, totdat u in februari 2014 naar België reisde (gehoor p. 7,8,9). Gedurende uw

verblijf van ruim 4 jaar in Senegal hebt u er echter nooit een asielaanvraag ingediend (zie

verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, p.9, pt.22). Als u Guinee-Bissau daadwerkelijk ontvlucht zou zijn

uit vrees voor vervolging door bepaalde militairen, zou verwacht mogen worden dat u zo snel mogelijk

bescherming zocht bij de bevoegde instanties. U zocht echter geen asiel in de periode van ruim 4 jaar

dat u in Dakar verbleef. Dat u na uw vertrek uit Guinee Bissau bijna 5 jaar wachtte om bescherming te

vragen bij de Belgische asielinstanties, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u

geschetste problemen uit 2009 met militairen uit Guinee-Bissau.

Op basis van bovenstaande opmerkingen dient besloten te worden dat geen geloof gehecht

kan worden aan uw verklaringen. Daarom dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

Wat het door u neergelegde medisch dossier betreft: dit document beschrijft symptomen van uw

aandoening. Zonder de ernst van uw aandoening te willen relativeren, moet echter opgemerkt worden

dat nergens in dit medisch dossier melding gemaakt wordt van het feit dat deze aandoening enig

verband zou houden met de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Bijgevolg voegt dit neergelegde

medisch dossier geen bewijswaarde toe betreffen uw vermeende problemen met militairen in Guinee-

Bissau. U legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw identiteit, nationaliteit of reisweg te

controleren.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 1, A, (2) van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951 en van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel

57/6, voorlaatste lid en artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Tevens beroept hij zich op de schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheids-

en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker stelt dat in de bestreden beslissing weinig tot geen blijk wordt gegeven van een onderzoek

naar de specifieke omstandigheden van zijn geval.

De motivering is volgens hem in strijd met het begrip ‘politieke overtuiging’. Dit begrip houdt onder meer

in dat de betrokkene een opvatting, gedachte of mening heeft inzake een aangelegenheid die verband
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houdt met de actoren van vervolging en hun beleid of methodes. Het is daarbij niet relevant of de

asielzoeker zich in zijn handelen door deze opvatting, gedachte of mening heeft laten leiden. De Vaste

Beroepscommissie voor de Vluchtelingen bevestigde dat een persoon die stelt een vrees voor

vervolging te hebben omwille van zijn politieke overtuiging niet moet bewijzen dat de overheid deze

kende vooraleer hij het land verliet. Het is mogelijk dat deze persoon zijn opvattingen verborg en niet het

voorwerp uitmaakte van vervolging. Verzoeker benadrukt dat niet vereist is dat hij zijn politieke

overtuiging heeft veruitwendigd. Bij de beoordeling van zijn vrees doet het niet ter zake of hij in

werkelijkheid de politieke kenmerken vertoont die aanleiding geven tot de vervolging. Het is voldoende

dat deze hem door de dader van de vervolging worden toegeschreven.

Verzoeker wijst op de band tussen hem en zijn achterneef. Zij begaven zich meermaals samen in het

openbaar. Ingevolge hiervan en ingevolge het incident in zijn restaurant staat het vast dat zijn vervolgers

ervan overtuigd waren dat hij de politieke opvattingen van zijn achterneef deelde. Deze overtuiging gaf

aanleiding tot een ernstige aanslag op en diverse bedreigingen aan de persoon van verzoeker.

Dat verzoeker niet aannemelijk maakt waarom hij, in tegenstelling tot andere familieleden, werd

geviseerd door de militairen, raakt kant noch wal en is irrelevant. Verzoeker herhaalt dat de band tussen

hem en zijn achterneef goed was en wijst erop dat zijn achterneef regelmatig in zijn restaurant kwam.

Hun goede verstandhouding werd aldus naar de buitenwereld veruitwendigd. De militairen kwamen

voorts in hetzelfde restaurant en hadden kennis van de band tussen verzoeker en diens achterneef.

Verzoeker diende in Senegal geen asielaanvraag in omdat hij wilde terugkeren naar zijn geboorteland

en zijn vrouw en kinderen. Hij had nooit de bedoeling om een asielaanvraag in te dienen. Wanneer na

contact met zijn echtgenote echter bleek dat hij nog steeds gevaar zou lopen bij een terugkeer naar zijn

land van herkomst, werd voor verzoeker duidelijk dat hij verdere stappen moest ondernemen. Daarom

besliste hij verder te reizen naar België.

Verzoeker betoogt dat verweerder eveneens ten onrechte stelt dat hij niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Er kan niet worden

ontkend dat zijn veiligheid in zijn land van herkomst niet gegarandeerd is gezien de gebeurtenissen in

2009 en gezien de vaststelling dat in zijn land geen voldoende wetgevend arsenaal voorhanden is om

politieke afrekeningen adequaat aan te pakken.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid en 62 van de

vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene

een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voert hij de schending aan van de

materiële motiveringsplicht.

2.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat

het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad

die een onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de

motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. De geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt ondergraven doordat zijn verklaringen in

de vragenlijst van het CGVS worden gekenmerkt door frappante omissies en doordat hij in deze

vragenlijst tal van voor zijn relaas en vrees essentiële elementen onvermeld liet. Zo vermeldde hij in de

vragenlijst nergens dat de actoren van zijn vervolging militairen waren en stelde hij nergens militairen te

vrezen. Evenmin maakte hij melding van het feit dat hij reeds, voordat hij door een aantal mannen werd
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aangesproken, meermaals zou zijn geprovoceerd in zijn bar of restaurant. Dat hij, wanneer hij door deze

mannen werd aangesproken, in elkaar zou zijn geslagen, zwaargewond zou zijn geraakt en ingevolge

hiervan een hele tijd in het ziekenhuis zou hebben gelegen, vermeldde verzoeker in de vragenlijst van

het CGVS ook niet. Daarenboven maakte hij in de vragenlijst nergens enige melding van het feit dat hij

ook nadien nog dreigbrieven zou hebben ontvangen. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat

verzoeker dermate essentiële en frappante elementen hierin zou hebben vermeld. Van een kandidaat-

vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning

van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de

directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust

om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Bovendien liet verzoeker de

beweerde feiten in de vragenlijst niet enkel onvermeld, doch verklaarde hij tevens uitdrukkelijk dat hij,

benevens de in de vragenlijst aangehaalde feiten, geen andere problemen kende met zijn autoriteiten of

medeburgers (administratief dossier, stuk 8, vragenlijst).

De voormelde, frappante omissies klemmen nog des te meer daar de verklaringen die verzoeker wel

aflegde in de vragenlijst manifest in strijd zijn met de verklaringen die hij aflegde tijdens het gehoor bij

het CGVS. Zo verklaarde hij omtrent de reden waarom hij door een aantal mannen zou zijn

aangesproken in de vragenlijst: “Ze vroegen mij verantwoording af te leggen voor de dood van mijn

neef”. Bij het CGVS beweerde hij echter te zijn aangesproken om hem aan te manen zijn mond te

houden over de moord op deze persoon. Bovendien situeerde hij deze cruciale gebeurtenis in de

vragenlijst nabij zijn bar of restaurant, daar waar hij aangaf: “Toen ik mijn bar verliet, stapten er drie

mannen op mij af”. Bij het CGVS gaf hij echter aan dat deze gebeurtenis plaatsvond nadat hij zijn

restaurant sloot, een taxi terug naar huis nam, aankwam op de hoofdbaan op 120 meter van zijn huis en

op het punt stond om over te steken. Uit verzoekers voormelde verklaringen in de vragenlijst blijkt

daarenboven dat hij zou zijn aangesproken door slechts drie mannen. Tevens blijkt hieruit dat deze drie

mannen te voet waren en samen op hem af stapten. Ook dit is manifest in strijd met zijn gezegden bij

het CGVS. Bij het CGVS stelde hij te zijn belaagd door vier mannen. Bovendien stelde hij dat zij in een

geparkeerde wagen zaten, dat er aanvankelijk slechts één persoon uitstapte, dat deze man hem

aansprak en hem twee tanden uitsloeg, dat hij vervolgens terugsloeg, dat daarop drie andere personen

uitstapten en dat zij hem vervolgens in elkaar sloegen (administratief dossier, stuk 4, p.6-7; stuk 8, nr.5),

elementen die verzoeker bij het invullen van de vragenlijst onvermeld liet.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende asielrelaas.

De neergelegde medische documenten (administratief dossier, stuk 11) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, de teloorgegane geloofwaardigheid van het relaas niet herstellen.

Aangezien verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij in 2009 problemen zou hebben gekend ingevolge

zijn familiale band met Hélder Proença, aangezien hij blijkens het voorgaande in de vragenlijst aangaf in

zijn land van herkomst nooit andere problemen te hebben gekend en aangezien uit de terecht

aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing blijkt dat geen van zijn andere familieleden

problemen hebben ondervonden, kan voorts niet worden aangenomen dat hij actueel, meer dan vijf jaar

na de dood van voornoemd persoon en louter omwille van het feit dat deze zijn achterneef was,

problemen zou kennen bij een terugkeer naar zijn land van herkomst.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoeker beroept zich om subsidiaire bescherming te bekomen op dezelfde elementen als deze

ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van dit relaas,

toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn hoofde
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zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


