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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 26.226 van 23 april 2009
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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 19 februari
2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 2 februari 2009.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco
advocaat E. STESSENS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, Koerd te zijn en geboren te zijn in Halabja.
Op 21 maart 2005 zou u hier voor de eerste maal asiel hebben aangevraagd. Deze
aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 8 mei 2006 en definitief verworpen door de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 29 juli 2008. U baseert zich voor uw tweede
asielaanvraag op dezelfde feiten die geleid hebben tot deze eerste asielaanvraag.
Aangezien deze feiten de kern van uw asielrelaas betreffen, worden deze nogmaals
weergegeven. Als nieuw element haalt u de moord aan op uw oom, (K. A.) Mohammed,
in 2008. Deze moord zou verband houden met de feiten zoals vermeld in uw eerste
asielaanvraag.
U zou in 1988 tijdens de gifaanvallen op Halabja, waarbij uw vader en twee zussen
zouden zijn omgekomen, met uw moeder zijn gevlucht naar Suleimaniyah en er sindsdien
hebben gewoond in het huis van uw oom. De laatste jaren zou u als job met een minibus
personen hebben vervoerd tussen Suleimaniyah en Halabja. In één van de
tussenstations te Tawela zou u in oktober 2003 het meisje (S.) hebben ontmoet en
verliefd op haar zijn geworden. Tot tweemaal toe zou u in 2004 tevergeefs haar hand
hebben gevraagd. In december 2004 liet de vader van (S.), die een belangrijke functie bij
Ansar al-Islam zou hebben gehad, u ontbieden. Tijdens een privé-onderhoud zou hij u
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hebben gevraagd om mee te werken aan een aanslag in Kirkoek. U zou dit hebben
geweigerd en daarom zou haar vader heel erg kwaad zijn geworden. Na dit incident zou
u (S.) nog een aantal keren hebben ontmoet. Op 10 februari 2005 verwittigde (S.) u dat
haar vader haar wilde uithuwelijken aan een lid van Ansar al-Islam. U besloot samen met
haar te vluchten en in het geheim te huwen in Arbet. Uw bedoeling was om korte tijd later
samen te vluchten naar Europa. Na het huwelijk zouden jullie zo’n vijftien dagen
gebleven zijn in Arbet. Tijdens uw verblijf daar zou de familie van (S.) bedreigingen
hebben geuit in uw woonplaats in Suleimaniyah. Desondanks zou u naar ginds zijn
gereisd en zou u alleen naar Zakho zijn gegaan om uw vlucht uit Irak voor te bereiden.
Tijdens uw afwezigheid zouden uw vrouw, moeder en uw tante zijn omgekomen bij een
granaataanslag op het huis van uw oom ( 07/03/2005). Daarop besloot u uzelf in
veiligheid te brengen en te vluchten naar België. U zou via een vriend die naar
Suleimaniyah zou zijn gereisd hebben vernomen dat uw oom een zestal maanden
geleden zou gedood zijn door de terroristen die destijds ook naar u op zoek waren.
Daarom vreest u nog steeds voor uw leven en vroeg u op 16 september 2008 een
tweede maal in België asiel aan.

B. Motivering
Na uw interview in het kader van uw tweede asielaanvraag dient door het Commissariaat-
generaal (CGVS) te worden opgemerkt dat u geen elementen hebt aangebracht die de
eerder genomen weigeringsbeslissing in positieve zin kunnen ombuigen. Integendeel, er
zijn nog een aantal bijkomende elementen die de geloofwaardigheid van uw relaas
verder ondermijnen.
Zo verklaarde u tijdens uw interview op 28/04/2006 (interview ten gronde eerste
asielaanvraag pp.12 en 13) dat u de eerste maal enkel met uw moeder de hand van het
meisje zou zijn gaan vragen en de tweede maal samen met uw oom en twee familieleden
van uw oom (vier familieleden in totaal) de hand van het meisje bent gaan vragen, terwijl
u in het interview van 14/01/2009 in kader van uw tweede asielaanvraag stelde dat u
samen met uw oom en moeder (CGVS p.2) de hand van het meisje zou zijn gaan vragen.
Er dient ook opgemerkt te worden dat u daarenboven weinig informatie kunt verschaffen
over uw echtgenote. Zo stelt u tijdens het interview ten gronde van 28/04/2006 dat uw
vrouw één broer had (interview ten gronde eerste asielaanvraag p.7), terwijl u tijdens het
interview van 14/01/2009 stelt dat uw vrouw twee broers had (CGVS p.1). Het feit dat u
hieromtrent geen coherente verklaringen kunt afleggen wekt de nodige verbazing, temeer
u in kader van uw tweede asielaanvraag er nog aan toevoegt dat beide broers ouder
waren dan uw echtgenote. Voorts verklaarde u niet te weten of uw echtgenote studeerde
(CGVS p.1). Ook dit gegeven is bevreemdend daar er toch van kan worden uitgegaan
dat jullie zouden hebben gepraat over wat jullie in het ‘dagdagelijkse leven’ deden.
Verder dient aangestipt dat u weliswaar de namen van de twee vriendinnen van uw
vrouw kent, maar voor het overige niets over hen weet te vertellen (CGVS p.1). Ook dit is
merkwaardig daar er van kan worden uitgegaan dat uw echtgenote toch iets over hen
zou hebben verteld. Daarenboven geeft u zelf aan hen een paar keer te hebben gezien
en kan er bijgevolg van u verwacht worden toch een minimum aan kennis omtrent hen te
hebben.
Verder vertelt u tijdens het interview ten gronde van 28/04/2006 dat de broer van uw
echtgenote u zou gevraagd hebben om naar hun vader te gaan in december 2004. Haar
vader stelde u dan voor deel te nemen aan een aanslag (interview ten gronde eerste
asielaanvraag pp.14-15). Op 14/01/2009 stelt u daarentegen dat één van de mannen van
(A. J.) (vader van meisje) u zou gevraagd hebben om naar hem thuis te komen (CGVS
p.2).
Verder verklaarde u ook nog in het interview ten gronde van 28/04/2006 dat u na het
huwelijk nog acht dagen bij (H. M.) in Arbet zou zijn gebleven (interview ten gronde
eerste asielaanvraag pp.17-18), terwijl u in het interview van 14/01/2009 verklaart nog
vijftien dagen in Arbet bij deze persoon te zijn gebleven (CGVS p.3).
Tenslotte dient er ook nog opgemerkt te worden dat u geen enkel bewijs over de
granaataanslag op het huis van uw oom in Suleimaniyah kan aanbrengen.
Gezien uit bovenstaande observaties blijkt dat er geen verder geloof kan worden gehecht
aan de door u aangehaalde asielmotieven, kan er bijgevolg ook geen geloof worden
gehecht aan uw verklaring dat uw oom omwille van u zou zijn vermoord. In dit kader dient
nog aangestipt dat het opmerkelijk te noemen is dat u het overlijden van uw oom niet
precies weet te situeren daar diens overlijden net de basis vormt van uw tweede
asielaanvraag.
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Verder dient te worden opgemerkt dat uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er
op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico van ernstige schade in de zin van art. 48/4,
§2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijkt uit de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt en waarvan u een kopie in het administratief dossier
aantreft, is de situatie op dit ogenblik niet van die aard dat er voor burgers sprake kan zijn
van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig
geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Wat betreft de door u neergelegde kopieën van uw identiteitskaart en rijbewijs dient
opgemerkt dat deze reeds besproken werden in het arrest geveld door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

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. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat
zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven
en hij moet de waarheid vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van
vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The
Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen
geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de
relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).

3.1. Verzoeker stelt in een eerste onderdeel van het eerste middel dat de bestreden
beslissing inzake de vluchtelingenstatus niet afdoende gemotiveerd is en meent dat dit in
strijd is met artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Hij verwijst naar de rechtspraak van de
Raad van State (dd. 25/09/1986 nr. 26933), artikel 8 juncto artikel 14 EVRM en artikel 3 van
de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen.
Verzoeker meent dat op geen enkele wijze blijkt dat zijn verklaringen niet met de waarheid
zouden overeenstemmen. Bovendien mag niet worden vergeten dat hij zeer traumatiserende
gebeurtenissen heeft meegemaakt en met de dood werd bedreigd, waardoor het
onvermijdelijk is dat er in de chronologie van het gebeuren bepaalde feiten en namen bewust
worden verdrongen en het ophangen van een coherent verhaal bijzonder moeilijk is
geworden. Het gehoor in het kader van de tweede asielaanvraag vond bijna drie jaar later
plaats. Het is ook aannemelijk dat verzoeker maar weinig informatie over het privé-leven van
zijn echtgenote en haar vriendinnen kon verschaffen, nu zij enkel in het geniep konden
afspreken en slechts voor korte periodes.
Ter zitting brengt verzoeker een psychologisch attest bij en toont hij de overlijdensakte van
zijn oom.
Verzoeker leidt een tweede middel af uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en
de fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit het EVRM. Hij werpt op dat uit
informatie blijkt dat de mensenrechtensituatie in Irak zeer ernstig is en het geweld willekeurig
en er te weinig humanitaire hulp en duurzame infrastructuur bestaat om terugkeerders op te
vangen. Hij heeft bovendien geen familiebanden meer in Irak, nu zowel zijn vader, twee
zussen, moeder, oom als echtgenote werden gedood, terwijl ook de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen erkent dat de terugkeer van afgewezen asielzoekers enkel
verantwoord is op voorwaarde dat zij in Noord-Irak familie en gemeenschapsbanden hebben
die kunnen voorzien in hun basisbehoeften, hetwelk in casu niet het geval is. Verzoeker stelt
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dat hij bovendien van Koerdische origine is, een etnische minderheid. De bestreden
beslissing schendt dan ook de artikelen 3 en 14 EVRM.

3.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en
in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november
2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15
februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de
inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt
aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van het CGVS over
volheid van rechtsmacht. 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, zonder dat het
een aanvullend onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het rechtsplegingdossier baseert,
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 noodzakelijk gebonden door de
motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.
Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om naar aanleiding van de
beoordeling van een tweede asielaanvraag, gegrond op een nieuw feit en meer bepaald de
moord op zijn oom K.A.M., de beslissing met betrekking tot de eerste aanvraag nogmaals te
beoordelen in beroep. De bevoegdheid van de Raad is beperkt tot de beoordeling van de in
de tweede asielaanvraag aangehaalde feiten en de mogelijke gevolgen hiervan bij een
eventuele terugkeer naar verzoekers land van herkomst (RvS 25 februari 2009, nr. 190.781).
Aangaande de beoordeling van de elementen ten grondslag van verzoekers eerste
asielaanvraag kan dienstig verwezen worden naar het administratief dossier (map eerste
asielaanvraag, beslissing CGVS van 8 mei 2006 en RvV 29 juli 2008, nr. 14.581) waaruit de
ongeloofwaardigheid/ongegrondheid van zijn eerste asielrelaas blijkt.
Verzoekers onderhavige tweede asielaanvraag is gesteund op diens bewering dat zijn oom
vermoord werd omwille van zijn problemen zoals aangehaald tijdens zijn eerste
asielaanvraag. Hij situeert blijkens zijn verklaringen op 18 september 2008 op de Dienst
Vreemdelingenzaken deze moord “zes maanden geleden“ (map tweede asielaanvraag, stuk
7, nr. 36). Verzoeker brengt echter, behoudens het ter zitting getoonde document, geen
begin van bewijs bij aangaande deze moord en is bovendien zelfs onwetend of deze moord
“in een huis of op de straat” plaatsvond (map tweede asielaanvraag, stuk 3, p.4). Hij toont
evenmin aan dat, indien deze moord daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden, dit verband
zou houden met zijn persoon gelet op de vastgestelde ongeloofwaardige elementen van zijn
eerste asielaanvraag.
Met betrekking tot het ter zitting getoonde niet-vertaalde document dat hij evenwel niet wenst
toe te voegen aan het rechtsplegingsdossier en waaromtrent verzoeker verklaart dat het de
originele overlijdensakte van zijn oom betreft, dient te worden opgemerkt dat hij dit blijkens
zijn verklaringen ter terechtzitting reeds acht maanden in zijn bezit heeft. Hij verklaart tevens
dit in zijn bezit te hebben gehad ten tijde van het gehoor bij het CGVS, doch het zou op
aanraden van de tolk niet in het dossier zijn opgenomen en hij zou de kans niet hebben
gehad het bij te brengen. Deze beweringen doen geen afbreuk aan het feit dat verzoeker
tevens heeft nagelaten dit document bij te brengen in zijn verzoekschrift of tijdens de
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procedure voor de Raad. Dit klemt des te meer daar hij ter terechtzitting ook verklaarde dat
zijn advocaat op de hoogte is van het bestaan van dit document.
Wat betreft het bijgebrachte ‘psychologisch attest’, dient te worden opgemerkt dat dit
document slechts aantoont dat verzoeker bij het CAW op intakegesprek ging en vroeg om
psychologische ondersteuning voor verwerking van het verleden en voor de huidige situatie.
Zijn aanvraag tot begeleiding is blijkens het schrijven bovendien nog in onderzoek
(rechtsplegingsdossier, stuk 11). Uit dit attest kan derhalve geenszins worden afgeleid dat
verzoeker psychologische en/of geheugenproblemen zou hebben, noch dat er enig verband
zou zijn met de door hem aangehaalde en ongeloofwaardig bevonden problemen.
Gelet op de devolutieve kracht van het beroep volstaat het voormelde om te besluiten tot de
ongegrondheid van het eerste middel.
Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15
december 1980 en aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op
ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,
http://curia.europa.eu). In de mate dat verzoeker zich beroept op de veiligheidssituatie,
humanitaire hulp en infrastructuur dient eveneens verwezen te worden naar het hierna
volgende inzake de subsidiaire beschermingsstatus.
De aangevoerde “schending van de fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens” wordt niet dienstig aangevoerd
aangezien dit onderdeel van het middel niet dienstig wordt onderbouwd gelet op de hogere
vaststelling dat verzoekers relaas geloofwaardigheid ontbeert. Verzoeker zet evenmin uiteen
waaruit de beweerde schending van artikel 14 EVRM dan wel zou bestaan en maakt deze
aldus niet aannemelijk.
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de
bestreden beslissing blijkt dat het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het
administratief dossier, meer bepaald de vragenlijst van het CGVS, het verslag van DVZ en
het verhoorverslag van het CGVS en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven
omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.
Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.
Het tweede middel is ongegrond.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees
voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet
voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15
december 1980.

4.1. Verzoeker werpt in het tweede onderdeel van het eerste middel op dat de
Commissaris-generaal hem de subsidiaire beschermingsstatus weigert zonder hieromtrent
ook maar enige motivering te geven. Hij voert aan dat uit uniforme informatie blijkt dat de
mensenrechtensituatie in Irak zeer ernstig is en het geweld willekeurig en er te weinig
humanitaire hulp en duurzame infrastructuur bestaat om terugkeerders op te vangen. Hij
heeft bovendien geen familiebanden meer in Irak, nu zowel zijn vader, twee zussen, moeder,
oom als echtgenote werden gedood, terwijl ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
erkent dat de terugkeer van afgewezen asielzoekers enkel verantwoord is op voorwaarde
dat zij in Noord-Irak familie en gemeenschapsbanden hebben die kunnen voorzien in hun
basisbehoeften, hetwelk in casu niet het geval is. Dat hij bovendien van Koerdische origine
is, hetwelk een etnische minderheid uitmaakt.

4.2. Verweerder repliceert terecht dat verzoekers stelling dat hem de subsidiaire
beschermingsstatus is geweigerd zonder ook maar enige motivering hieromtrent feitelijke
grondslag mist. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat aan verzoeker de subsidiaire
beschermingsstatus wordt geweigerd omdat uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat
er op dit ogenblik in Noord-Irak, waar de regio van herkomst van verzoeker, geen reëel risico
van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals
blijkt uit de informatie in het administratief dossier is de situatie in Noord-Irak op dit ogenblik
niet van die aard dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige bedreiging van hun
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leven of hun persoon als gevolg van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Gelet op het vastgestelde sub 3.2. is verzoekers relaas niet geloofwaardig. Ten overvloede
stelt de Raad vast dat indien er al enig geloof dient te worden gehecht aan zijn relaas, quod
non, van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij overeenkomstig artikel 48/4
§1 juncto artikel 48/5 §2 van de Vreemdelingenwet de bescherming zou inroepen van de
Koerdische autoriteiten, gelet op zijn verklaringen dat de Koerdische autoriteiten Ansar Al-
Islam bevechten en dat hij op de hoogte was van de woonplaats van zijn schoonvader, diens
positie binnen Ansar Al-Islam en het feit dat hij betrokken was bij het beramen van een
aanslag.
Verweerder benadrukt tevens terecht dat verzoeker allerminst aannemelijk maakt dat hij in
Noord-Irak over geen familie en gemeenschapsbanden kan beschikken.
De Raad volgt verweerder waar die er op wijst dat Koerden in Noord-Irak (namelijk de drie
noordelijke provincies Dohuk, Erbil en Suleymaniyah, die onder de effectieve controle van de
Kurdistan Regional Government staan) bezwaarlijk als een etnische minderheid kunnen
worden beschouwd.
De subsidiaire beschermingsstatus dient aan verzoeker te worden ontzegd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 23 april 2009 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN. W. MULS.


