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nr. 151 675 van 3 september 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 18 februari 2015 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

16 januari 2015.

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 29 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. MISSEGHERS, 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 verklaarde de Indiase nationaliteit te bezitten en een soennitische moslima te zijn uit Allahabad, Uttar

Pradesh. U groeide op in Allahabad en studeerde aan het Allahabad Hamidya Degree College. U

behaalde het bachelordiploma in 2011 maar werkte nadien niet. U huwde in 2005 religieus met R.S..

Jullie kregen samen twee kinderen, H. en M.. U scheidde in 2007 van deze man omdat hij een tweede

vrouw had. Uw kinderen bleven bij hem en u had sindsdien geen contact meer met hen. U vernam via

uw zus dat uw zoon twee jaar geleden overleed, u weet niet waardoor. In augustus 2009 leerde u via

facebook een westerse man, L., kennen. U besloot hem te ontmoeten en trok enkele maanden later

naar Delhi. Jullie begonnen een relatie en op 10 augustus 2010 huwden jullie voor de rechtbank in

Delhi. Uw broers waren gekant tegen dit huwelijk omdat L. geen moslim was. In november 2010 gingen

jullie op bezoek bij uw zieke moeder in Allahabad. Uw broers sloegen u en L. en L. verliet het huis en
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ging in een hotel logeren. U mocht uw ouderlijk huis niet verlaten. Na vijftien-twintig dagen kon u toch de

woning verlaten en u keerde daarop met L. terug naar Delhi. U vernam van uw zussen dat uw broers

naar jullie op zoek waren. Eind december 2012 was u alleen thuis toen uw broer A. naar jullie huis

kwam. Hij bedreigde en sloeg u. U werd gered door de buurvrouw die ermee dreigde de politie te

bellen. U contacteerde L. op zijn werk en vertelde over het bezoek van uw broer. Nadien hoorde u

echter niets meer van L.. U probeerde hem te zoeken via facebook en zijn werk maar hij is verdwenen.

U vertrok na ongeveer anderhalve maand naar Dadar in Mulbai, waar u bij uw neef ging wonen. In

november 2013 kwam uw broer A. u daar ook zoeken. Er werd besloten dat u beter het land zou

verlaten en werd een smokkelaar gezocht. U knoopte een liefdesrelatie aan met de smokkelaar, M.S..

Eind maart 2014 ontdekte u dat u zwanger was. Toen uw broer dit vernam van de echtgenote van uw

neef zou hij nog kwader geworden zijn. Uw “oom” B., een goeie vriend van uw vader, ging ermee

akkoord dat u naar het Verenigd Koninkrijk zou komen. U nam op 24 september 2014 begeleid door de

smokkelaar M.S. met uw eigen paspoort vanuit India een vL.ht naar Italië. Het visum was geregeld door

de smokkelaar. Per vrachtwagen reisde u verder tot België. Hoewel de smokkelaar u had beloofd u naar

het Verenigd Koninkrijk te brengen liet hij u hier hoogzwanger achter. Na enkele dagen rondzwerven

werd u opgevangen door een Punjabi-familie bij wie u tijdelijk verblijft. De smokkelaar nam uw Indiase

paspoort, schoolcertificaten, geboorteakte en telefoon mee. Op 9 oktober 2014 diende u hier een

asielaanvraag in. U beviel hier op 29 november 2014 van een zoontje, Ab.. De familie bij wie u verblijft is

momenteel in India, na hun terugkeer dient u een ander onderkomen te zoeken. U gaf hen de kopie van

uw Indiase paspoort en zij zouden uw zus in India contacteren voor uw huwelijksakte. Zelf wil u geen

contact opnemen met uw zus. U vreest bij terugkeer vermoord te zullen worden door uw broers.

U legt volgende documenten neer ter staving van uw asielaanvraag: medisch attest van een onderzoek

van uw zwangerschap en medische documenten van uw zoontje.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) dient

te worden besloten dat u niet in aanmerking komt voor de toekenning van de status van vluchteling of

van de status van subsidiaire bescherming, en wel om volgende redenen.

U verklaarde India ontvL.ht te hebben uit vrees voor uw broers, die u met de dood bedreigden omwille

van uw huwelijk met een christelijke man (CGVS p. 13). Er kan echter geen geloof worden gehecht aan

deze relatie en huwelijk en aan de problemen die daaruit volgden. Zo blijkt dat u amper informatie kan

verschaffen over de westerse, christelijke man met wie u enkele jaren geleden zou getrouwd zijn en

waardoor uw problemen met uw familie, in casu uw broers, zouden begonnen zijn. U beweerde deze

man te hebben leren kennen via facebook. U kan echter amper uitleggen hoe jullie via facebook met

elkaar in contact zijn gekomen: op de vraag hoe jullie in contact kwamen antwoordde u dat hij u een

adres gaf in Delhi en dat hij het was die u berichten stuurde (CGVS p. 13). Verder gevraagd hoe hij op

uw facebookprofiel terechtkwam beweerde u dat hij uw foto gevonden had. Jullie hadden geen

gemeenschappelijke facebookvrienden, u was via facebook niet bevriend met mensen die hij kende

(CGVS p. 13). U kan verder niet uitleggen hoe hij dan zomaar op uw profiel zou terecht gekomen zijn.

Op de vraag waarover jullie dan “praattten” via facebook geeft u enkel als antwoord ‘gewoon als

vrienden’. Nogmaals gevraagd waarover jullie dan praatten en of jullie gemeenschappelijke interesses

hadden herhaalt u het antwoord en beweert u nog enkel dat u hem verteld had over uw scheiding

(CGVS p. 13). Het is dan ook merkwaardig dat u niet kan zeggen of L. ooit eerder gehuwd was,

aangezien u dat hem nooit zou gevraagd hebben (CGVS p. 13). U kan trouwens over deze man, met

wie u verschillende jaren getrouwd was en samengeleefd heeft, amper iets vertellen. U weet niet

vanwaar hij afkomstig is, en geeft als verklaring dat u hem niet veel vragen heeft gesteld, wat uiterst

merkwaardig is aangezien het naar eigen zeggen om een liefdeshuwelijk zou gaan (CGVS p. 5). Op de

open vraag wat u nog over L. weet antwoordde u gewoon ‘niets’ (CGVS p. 5). Gevraagd naar zijn

volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats zegt u zich niks meer te herinneren en dat alles in de

huwelijksakte staat (CGVS p. 6). Het is zeer opmerkelijk dat u dergelijke basisgegevens niet meer zou

weten van de man met wie u uit liefde zou gehuwd zijn. U spreekt zichzelf ook tegen over de datum

waarop jullie gehuwd zouden zijn voor de rechtbank: u beweert op het CGVS dat dit op 10 augustus

2010 was, terwijl u op DVZ beweerde dat jullie op 10 augustus 2009 huwden (CGVS p. 5; Verklaring

DVZ vraag 14). Hiermee geconfronteerd geeft u toe dat het ook 2009 kan zijn, maar u weet het eigenlijk

niet zeker (CGVS p. 13). Van iemand die zoals u toch een hoger diploma heeft behaald en die gezien

de tegenkanting van de familie in moeilijke omstandigheden zou gehuwd zijn kan men toch verwachten

dat ze de juiste huwelijksdatum zou kunnen geven. Zelfs over L.’s exacte leeftijd legt u verschillende

verklaringen af: u beweerde op DVZ dat hij tussen de 45 en 50 jaar oud is, maar stelde op het CGVS

dat hij 50 of 60, zeker ouder dan 55 was ( Verklaring DVZ vraag 15; CGVS p. 13). Dat u zijn leeftijd niet

zou kennen is eveneens zeer merkwaardig. Tot slot is het zeer merkwaardig dat u helemaal geen idee

hebt waar L. momenteel zou zijn. U sprak hem de laatste keer na het incident in december 2012 waarbij

u thuis door uw broer zou geslagen zijn (CGVS p. 6). Hij zou u gezegd hebben dat hij naar huis zou
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komen maar u zag hem niet. U zou nog anderhalve maand in Delhi gebleven zijn en dan naar Mumbai

getrokken zijn. U beweert geen enkel idee te hebben wat L. zou gedaan hebben en gevraagd wat u dan

allemaal deed om hem te zoeken stelt u zijn werk te hebben gecontacteerd. U zou echter niet naar de

politie gestapt zijn en kan hier ook geen afdoende verklaring voor bieden (CGVS p. 6). Na herhaling van

de vraag waarom u niet naar de politie ging beweert u dat niemand u kon helpen en dat u helemaal

alleen was. Nochtans zou u uit liefde met deze man gehuwd zijn en kan u niet zeggen of uw man Delhi

of India zou verlaten hebben, of dat er hem misschien iets zou overkomen zijn. In dergelijke situatie zou

men toch verwachten dat iemand naar de politie zou stappen om zijn verdwijning te melden. Overigens

was u niet helemaal alleen zoals u zelf beweerde: verder in het gehoor beweerde u vrienden te hebben

gemaakt in Delhi, zo was een zekere S., die in jullie buurt woonde, een goeie vriend en getuige bij jullie

huwelijk (CGVS p. 8). Uw bewering dat u niet veel geld had is evenmin een afdoende verklaring (CGVS

p. 13). Immers hielpen uw zussen en een neef in Mumbai u bij het onderduiken voor uw broers en bij uw

vertrek uit India door onder andere een deel van uw reis te betalen (CGVS p. 10). Dat u dan geen

enkele poging ondernam de politie of andere organisaties of instanties te contacteren in de verdwijning

van uw man doet de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig teniet. Ook S. zou u nog niet hebben

gecontacteerd aangezien u zijn telefoonnummer niet hebt (CGVS p. 8). Merkwaardig is dat u beweert

dat u zijn adres ook niet hebt, terwijl u wel stelde dat hij in jullie buurt woonde in Delhi en zelfs een goeie

vriend was (CGVS p. 8).

Voor zover nog geloof kan worden gehecht aan deze relatie en huwelijk met een westerse christen,

quod non, dient te worden vastgesteld dat u inzake de bedreigingen door uw broers nooit enige poging

hebt ondernomen om bescherming te zoeken. U bent nooit gearresteerd, opgesloten of aangeklaagd en

u was ook nooit politiek actief (CGVS p. 11). Bovendien is een huwelijk tussen een moslim en een

christen niet verboden in India, zoals u zelf stelt (CGVS p. 14). Er zijn dan ook in uw verklaringen geen

redenen aangetroffen waarom u de hulp van de politionele of gerechtelijke overheden, of van

vrouwenorganisaties, ngo’s of van een advocaat niet hebt ingeroepen om deze bedreigingen door uw

eigen familie aan te klagen of om bescherming te zoeken. Gezien er echter geen geloof kan worden

gehecht aan uw huwelijk met een christen kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw problemen

met uw broers wegens dit huwelijk, en aan de noodzaak om India te ontvluchten. In de context van uw

asielmotieven is het trouwens zeer merkwaardig dat u nadien een liefdesrelatie zou begonnen zijn met

een smokkelaar van wie u intussen een zoon zou gekregen hebben. Immers was u kort voordien nog

gehuwd met een man die plots verdwenen zou zijn en was u op de vlucht voor uw eigen familie.

Aangezien u geen enkel idee had waar uw man L. was, kan er moeilijk worden geloofd dat u ingestemd

zou hebben met een liefdesrelatie met een andere man, ook al zou hij dan beloofd hebben met u te

huwen (CGVS p. 7). U was trouwens nog steeds wettelijk gehuwd met L., dus hoe u dan toch met M.S.

zou kunnen huwen is niet duidelijk.

Bijkomende vaststellingen doen verder vermoeden dat u bepaalde zaken omtrent uw identiteit en

achtergrond om bepaalde redenen wil verhullen voor de asielinstanties, wat uw algehele

geloofwaardigheid negatief beïnvloedt. Zo blijkt uit uw verklaringen voor het CGVS dat u al twee

kinderen zou gekregen hebben, een jongen H. en een meisje M., uit een eerder huwelijk met de moslim

R.S. (CGVS p. 4-5). Zeer merkwaardig is dat u deze kinderen en uw scheiding nooit vermeldde op DVZ

terwijl nochtans wel naar deze gegevens werd gevraagd. Overigens geeft u pas na confrontatie door het

CGVS met de gegevens op uw medisch document van 27/10/2014 toe al kinderen te hebben.

Aanvankelijk spreekt u trouwens enkel over uw dochter M., die in 2006 zou geboren zijn (CGVS p. 5).

Pas aan het einde van het gehoor vermeldt u uw zoon H. die in 2007 zou geboren zijn (CGVS p. 14).

Hoewel u eerder door het CGVS in het gehoor naar al uw zwangerschappen werd gevraagd,

vernoemde u deze zoon niet omdat hij intussen overleden zou zijn, zo gaf u als verklaring voor

deze weglating (CGVS p. 6). Echter komen deze verklaringen nog steeds niet overeen met deze uit het

medisch attest waarin sprake is van een laatste bevalling op 25/12/2009 (zie voorgelegde

documenten).

De voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze gezien bovenstaande vaststellingen de

appreciatie van het CGVS inzake uw asielaanvraag in positieve zin kunnen wijzigen. De medische

documenten dienen enkel ter ondersteuning van uw zwangerschap en geboorte van uw zoontje in

België. U bent verder niet in het bezit van enig reis- en/of identiteitsdocument, of van enig begin van

bewijs van uw problemen en heeft hiervoor geen voldoende verklaringen. Inzake uw paspoort stelt u nu

tijdens het CGVS dat u in België een kopie had van het paspoort waarmee u India verliet, maar u kon

het niet voorleggen omdat de Indiase familie bij wie u zou wonen het bijhoudt (CGVS p. 3). Vreemd is

dat u pas op het gehoor door het CGVS deze kopie vermeldt, op DVZ stelde u enkel dat de smokkelaar

uw originele paspoort heeft bijgehouden en sprak u niet over deze kopie (Verklaring DVZ vraag 26). U

geeft als verklaring dat DVZ daar niet naar heeft gevraagd, wat niet afdoende is aangezien er wel naar

uw identiteitsdocumenten en paspoort werd gevraagd en u daar spontaan had kunnen zeggen dat u wel

een kopie heeft van uw paspoort. Overigens is het zeer merkwaardig dat u uw enige
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identiteitsdocument, ook al is het dan een kopie, zou toevertrouwen aan een familie die u voordien

helemaal niet kende en wiens namen u zelfs helemaal niet kan geven (CGVS p. 2). Dit alles doet dan

ook vermoeden dat u om bepaalde redenen uw werkelijke identiteit en reisweg voor de asielinstanties

wil verhullen. Overigens zou uw zus in India wel in bezit zijn van uw huwelijksakte maar zou u uw zus

zelf niet hebben gecontacteerd om deze akte te verkrijgen aangezien u geen contact wil met uw zus

(CGVS p. 6, 14). Op de vraag waarom u dat niet wil kan u enkel zeggen dat u met niemand contact wil

en het leven beu bent. Dit is echter geen afdoende verklaring aangezien net deze huwelijksakte mogelijk

een bewijs is van de problemen waarvoor u India bent ontvL.ht.

U bent er bijgevolg niet in geslaagd aannemelijk te maken in aanmerking te komen voor de

vluchtelingenstatus of voor de status van subsidiaire bescherming.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

2.1.1.1. In wat zich aandient als een eerste middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel 48/3, § 2, § 4, d) en § 5, 48/5, § 2 en

3, 48/6, 48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van

artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoekster als volgt:

“Mevrouw K. kan niet akkoord gaan met de motivering van de bestreden beslissing.

Er bestaat geen enkele twijfel dat de verzoekster, als vrouw, is geviseerd door het artikel 48/3 § 4 d:

« un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre-autres , ses membres

partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore

une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait

pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et – ce groupe a une identité propre dans le pays en

question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante » ;

Il est largement admis que « le sexe peut très bien se trouver dans la catégorie du groupe social, les

femmes étant un exemple clair d’un ensemble social défini par des caractéristiques innées et

immuables et souvent traitées différemment des hommes » ; (UNHCR, Principes directeurs sur la

protection internationale, « l’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’article 1A(2)

de la Convention de 1951, p.4, § 12)

Het CGVS feit onttrekking van vervolging met betrekking tot de situatie van de vrouwen in India.

In de twijfel, veronderstelt men dat is Mevrouw KHAN die zeer en heeft dus nog huidige risico's om

vervolgd te worden uitoefent;

Mevrouw behoort tot een kwetsbare groep.(Artikel 48/3, § 4, d)

Op geen enkel moment stelt Het CGVS zich niet vragen over de behoefte aan ‘effective’ bescherming

van de verzoekster. (artikel 48/5 § 2)

Dat is duidelijk dat verzoekster voldoet volledig aan de drie aangegeven gronden: (Artikel 1, A, § 2

Verdrag Van Geneve)

- Gegronde vrees:

De verzoekster werd bedreigd door haar broers omwille haar huwelijk met een christen man.

Haar broers waren op zoek naar de verzoekster.

- Voor vervolging :

Ze heeft niet gerespecteerd de wetten van haar familie en wetten van de gemeenschap. Ze heeft de

Coran niet gerespecteerd.

Het is duidelijk dat de Indiaanse Staat hem kan niet beschermen. (artikel 48/5 § 2 van de

vreemdelingenwet).

- Omwille van het behoren tot…

Ten gevolge van behoren tot een kwetsbare groep.

Ze heeft gepreciseerd dat haar leven is in gevaar omdat haar broers hebben ze bedreigd met dood.
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Er is onmogelijk voor de verzoekster naar India terug te keren en vooral nu heeft ze een zoontje buiten

het huwelijk.

Ze moet dus vluchteling erkend worden.”

2.1.1.2. In wat zich aandient als een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoekster als volgt:

“Dat de verzoekster verschillende redenen heeft om een onmenselijke behandeling te vrezen en die de

Subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de wet toe te kennen.

Dat het duidelijk is dat de verzoekster in de onmogelijkheid zijn om naar India terug te keren.”

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

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 noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Vluchtelingenstatus

De bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zij amper

informatie kon verschaffen over de westerse christelijke man waarmee zij enkele jaren geleden zou

getrouwd zijn en waardoor haar problemen met haar broers zouden begonnen zijn, (ii) zij tegenstrijdige

verklaringen aflegt over de datum van voormeld huwelijk, (iii) zij geen bescherming zocht in haar land

van herkomst en hiervoor evenmin een afdoende verklaring kan geven, (iv) zij tegenstrijdige

verklaringen aflegt met betrekking tot haar identiteit en achtergrond zodat vermoed wordt dat zij

bepaalde gegevens voor de Belgische asielinstanties verborgen wil houden, en (v) de door haar

neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

In onderhavig verzoekschrift komt verzoekster niet verder dan de blote bewering dat zij tot de kwetsbare

groep van de Indiase vrouwen behoort en het herhalen van haar verklaringen dat zij door haar broers

bedreigd werd omwille van haar huwelijk met een christelijke man en het niet respecteren van de wetten

van haar familie, haar gemeenschap en de koran en de opmerking dat de Indiase staat haar niet kan

beschermen. Nergens tracht verzoekster de pertinente opmerkingen in de bestreden beslissing met

betrekking tot haar asielrelaas en haar verklaringen ook maar op enige wijze in concreto te weerleggen.

Dergelijk verweer is niet dienstig. De motieven in de bestreden beslissing vinden daarentegen steun in

het administratief dossier en zijn pertinent en correct zodat zij door de Raad tot de zijne worden

gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

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

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoekster niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst

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

vreemdelingenwet.
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Verzoeker brengt voorts geen informatie bij, noch zijn er gegevens voorhanden waaruit zou blijken dat

er in Allahabad, Uttar Pradesh een situatie heerst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) 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 drie september tweeduizend vijftien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


