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nr. 71 008 van 29 november 2011

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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 september 2011

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

staatlozen van 5 augustus 2011.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 oktober 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. DE REYMAEKER, loco

advocaat B. MULS, en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 20 juni 2010 verklaart er zich op 21

juni 2010 vluchteling.

1.2. Op 5 augustus 2011 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op dezelfde dag naar

verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Pakistaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Sahiwal in de provincie

Punjab. Uw moeder is ahmadi sinds haar geboorte. Uw vader is afkomstig uit een soennietische familie

en bekeerde zich in 1993 tot ahmadi. Uzelf bent ook ahmadi. Jullie zijn de enige ahmadi familie in jullie

buurt. In 2003 behaalde u uw bachelor diploma in de economie. In 2006 ging u aan de slag als

marketeer bij AA Telecom. In maart 2010 veranderde u binnen het bedrijf van positie waardoor u vanaf

dan op een kantoor zat met collega’s. Zij gingen regelmatig naar de moskee om te bidden. U ging als

ahmadi niet met hen mee. Hierdoor kwamen ze er achter dat u ahmadi bent. U kreeg problemen met uw

collega’s en een maand later werd u ontslaan. In mei 2010 kreeg u problemen met uw neef langs

vaderszijde. Hij eelde pamfletten uit die gericht waren tegen de ahmadi’s. Tijdens het vrijdagsgebed

riep hij negatieve zaken over ahmadi’s en over uw familie door een luidspreker. De mensen

verzamelden zich voor uw huis om te betogen. Ze gooiden met stenen en glazen flessen naar uw huis

en staken banden in brand. Jullie zochten hulp bij de wijkverantwoordelijke die vervolgens de politie

waarschuwde. De politie weigerde echter tussen te komen omdat er molvies bij betrokken waren en

omdat jullie ahmadi’s zijn. De volgende nacht verliet gans uw gezin Sahiwal. U ging samen met uw

ouders en uw zussen naar de woning van uw zus in Lahore. Uw neef kwam te weten waar jullie waren

en enkele dagen later kwam hij naar Lahore. ’s Nachts kwam hij met enkele anderen naar de woning

van uw zus en schoot enkele keren op jullie. Daarbij werd de broer van uw schoonbroer gewond aan

zijn been. U vertrok onmiddellijk en ging naar een vriend die eveneens Ahmadi is. Hij regelde voor u een

smokkelaar zodat u kort daarna uw land kon verlaten. Samen met een smokkelaar die voor u een vals

paspoort had geregeld, reisde u per vliegtuig van Pakistan via Dubai en Turkije naar Duitsland.

Vervolgens werd u per auto naar België gebracht waar u op 21 juni 2010 een asielaanvraag indiende bij

de Belgische autoriteiten. Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw

nationale identiteitskaart, een kopie van uw examenuitslag, een kopie van een brief van de ahmadi

gemeenschap omtrent uw problemen en een kopie van een boekje m.b.t. de ahmadi’s.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Vooreerst dient te worden

opgemerkt dat de algemene problemen die u in Pakistan beweerde te hebben, ernstig dienen te worden

gerelativeerd. Wat betreft uw schooltijd beweerde u dat leerkrachten tegen u waren en slechte dingen

zeiden over ahmadi’s. Toen u wilde verder studeren, zou u zich niet hebben kunnen inschrijven in een

college. U beweerde zich als student te hebben laten registreren bij Multan Board en thuis te hebben

gestudeerd. Uw examens verklaarde u te hebben afgelegd in een examencentrum (zie gehoorverslag

CGVS p. 6). Hieraan kan echter weinig geloof worden gehecht. De door u neergelegde kopie van uw

schoolresultaten werd namelijk uitgegeven door de Bahauddin Zakariya University, Multan. Uw

verklaring dat mensen die privé studeren toch een diploma krijgen dat is uitgegeven door die universiteit

(zie gehoorverslag CGVS p. 7) is niet geloofwaardig gezien diploma's voor mensen die privé studeerden

worden uitgereikt door de Multan Board (zie blauwe map). Vast staat in elk geval dat u uw hogere

studies, ondanks het feit dat u ahmadi bent, succesvol hebt kunnen afronden. De vaststelling dat u uw

moeilijkheden die u tijdens uw studies, voor zover die er al zouden geweest zijn, trachtte aan te dikken,

zet uw algehele geloofwaardigheid reeds danig op de helling. Voorts kunnen er ook vraagtekens worden

geplaatst bij de problemen die u verklaarde te hebben gekend op uw werk bij AA Telecom. U ging daar

aan de slag in 2006 maar gedurende vier jaar kende u daar geen enkel probleem aangezien uw

collega’s niet op de hoogte waren van het feit dat u ahmadi bent. De vaststelling dat u al die tijd

moeiteloos uw job kon uitoefenen, duidt er andermaal op dat uw problemen ten gevolge van uw religie

ernstig dienen te worden gerelativeerd. U verklaarde te zijn ontslagen nadat uw collega’s er achter

kwamen dat u ahmadi was maar u legde hiervan echter geen enkel bewijs neer. U verklaarde Pakistan

uiteindelijk te zijn ontvlucht uit schrik voor vervolging door de familie van uw vader, die geen ahmadi’s

zijn, en meer bepaald door uw neef Shaukut die uw gezin zou hebben aangevallen. U bent er echter

evenmin in geslaagd om deze beweringen aannemelijk te maken. In mei 2010 zouden mensen,

waaronder uw neef, banden in brand hebben gestoken voor uw huis en zouden ze met glazen flessen

en met stenen naar uw woning hebben gegooid (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Jullie bleven binnen en

deden alle deuren op slot. Indien ze het wilden, konden ze jullie vermoorden, zo verklaarde u. Jullie

konden hen namelijk niet tegenhouden. Op de vraag waarom ze dat dan niet gedaan hebben, moest u

echter het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS p. 11). Ongeveer een week nadat u

samen met uw ouders en twee zussen gevlucht was naar Lahore, zou uw neef naar daar gekomen zijn

en op jullie hebben geschoten. Wanneer u werd gevraagd hoe uw neef jullie daar teruggevonden had,

geeft u slechts een vage verklaring. Jullie verbleven in het huis van uw zus, die ook familie is van uw

neef, en hij zou ergens geïnformeerd hebben naar jullie. Verder treedt u echter niet in detail (zie

gehoorverslag CGVS p. 9). Uw neef zou volgens u naar Lahore gekomen zijn met de bedoeling jullie te
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vermoorden (zie gehoorverslag CGVS p. 11). Opmerkelijk is dan wel dat hij slechts twee of drie schoten

vuurt, opeenvolgend in één keer (zie gehoorverslag CGVS p. 10). Nochtans zou men verwachten van

iemand die van Sahiwal naar Lahore, meer dan 100 kilometer verderop, reist met de bedoeling iemand

te vermoorden meer inspanningen levert om zijn doel te bereiken. Opmerkelijk is verder dat de broer

van uw schoonbroer door één van de kogels zou zijn geraakt. U leverde echter geen inspanningen om

deze bewering te ondersteunen met bijvoorbeeld een attest van een ziekenhuis. Nochtans zou het

mogelijk moeten zijn om hiervan documenten voor te leggen aangezien men voor de verzorging van

schotwonden naar een ziekenhuis dient te gaan. Voorts dient te worden vastgesteld dat u niet op de

hoogte bent van wat er na het schietincident is gebeurd met uw gezin, noch met uw neef die op jullie

had geschoten. U verklaarde dit door te stellen dat u onmiddellijk na het incident bent vertrokken en

gedurende een maand geen contact meer had met uw familie. De vaststelling dat u nu nog steeds niet

weet hoe alles is verlopen, ondanks het contact dat u heden soms hebt met uw familie, ondermijnt dan

ook verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Wat betreft de regeling van uw vlucht uit Pakistan

legde u tegenstrijdige verklaringen af. Eerst verklaarde u dat uw ouders de smokkelaar hadden geregeld

via een andere ahmadi (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Nochtans beweerde u na uw vlucht uit Lahore

geen contact meer te hebben gehad met uw ouders. Wanneer u werd gevraagd hoe uw ouders de

smokkelaar konden regelen zonder dat u nog contact met hen had, moest u het antwoord schuldig

blijven. Dan verklaarde u plots dat de ahmadi bij wie u verbleef na uw vlucht uit Lahore alles had

geregeld. U bedenkt zich op dat moment plots dat hij misschien contact heeft opgenomen met uw

ouders (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Het geheel van opmerkelijke, vage en soms tegenstrijdige

verklaringen nopen ertoe te besluiten dat er weinig geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen.

Indien er al enig geloof zou kunnen worden gehecht aan uw beweerde vrees voor vervolging, is er geen

enkele reden om aan te nemen waarom u zich niet elders in Pakistan zou kunnen vestigen aangezien

de problemen met uw neef van louter lokale aard zijn. Uw ouders en zussen leven sinds uw vertrek

afwisselend in Faisalabad en Rabwah. Wanneer er u tot drie keer toe werd gevraagd of zij na het

incident in mei 2010 nog problemen hebben gekend, antwoordde u telkens ontwijkend. Van concrete

ernstige problemen maakte u nergens melding. Het enige dat u vermeldde, is dat ze hun huis in Sahiwal

hebben moeten achterlaten en dat ze er niet meer naartoe kunnen terugkeren uit vrees te worden

vermoord (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Wanneer u werd gevraagd of u zich niet in Faisalabad of

elders in Pakistan zou kunnen vestigen, beweert u dat uw neven u overal zouden kunnen vinden. Op de

vraag op welke manier ze u dan wel zouden kunnen terugvinden, blijft u vaag. U verklaarde op vele

plaatsen familie te hebben en zo zouden ze u kunnen terugvinden (zie gehoorverslag CGVS p. 13).

Deze uitleg kan echter niet volstaan. De vaststelling dat uw ouders en zussen al meer dan een jaar

zonder problemen in Faisalabad en Rabwa kunnen verblijven, duidt erop dat er geen enkele reden is om

aan te nemen dat dit voor u geen optie zou zijn. Ten slotte kan er geen geloof worden gehecht aan de

beschrijving van uw vluchtroute. Deze kwam als stereotiep en ongeloofwaardig over. U beweerde via

drie internationale vluchten naar Europa te zijn gereisd. U kende echter niet de namen van de

luchtvaartmaatschappijen waarmee u reisde (zie gehoorverslag CGVS p. 3). U beweerde met een vals

paspoort te hebben gereisd, maar u kende geen enkel inhoudelijk gegeven van dit paspoort, zelfs niet

eens de naam (gehoorverslag CGVS p. 4). Daar u echter enkele internationale vluchten nam, waarbij

identiteitscontroles steeds tot de mogelijkheden behoren, zeker wanneer u de Schengenzone betreedt,

mag van u een uitgebreide inhoudelijke kennis van dit paspoort worden verwacht. De ongeloofwaardige

beschrijving van uw vluchtroute benadrukt het ongeloofwaardige van uw asielrelaas en is eerder een

indicatie dat u voor de Belgische autoriteiten probeert te verhullen dat u met eigen paspoort bent

gereisd. Dit vermoeden wordt nog verder gesterkt door de vaststelling dat u, in tegenstelling tot wat u

zelf beweerde (zie gehoorverslag CGVS p. 3), in het bezit was van een eigen paspoort. Uit informatie

die werd toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt namelijk dat een gaatje in de identiteitskaart

erop wijst dat er voor die persoon een paspoort werd uitgegeven. Uw bedrieglijke verklaringen omtrent

het bezit van een paspoort doen dan ook op ernstige wijze nog verder afbreuk aan uw algehele

geloofwaardigheid. De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen

bovenstaande beslissing niet wijzigen. Uw nationale identiteitskaart bevestigt louter uw identiteit en uw

nationaliteit. Hieraan wordt evenwel niet getwijfeld. Wat betreft de brief van de ahmadi gemeenschap

aangaande uw problemen dient te worden opgemerkt dat deze een gesolliciteerd karakter vertoont

waardoor ze geen bewijswaarde heeft. De overige neergelegde stukken, met name een kopie van uw

examenuitslag en een kopie van een boekje m.b.t. ahmadi’s, vermogen evenmin uw nood aan

internationale bescherming aannemelijk te maken.

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. “
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker een schending aan van artikel 48/3, alsook van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker heeft asiel aangevraagd omwille van de talrijke problemen ten gevolge van zijn

geloofsovertuiging. Verzoeker werd ontslagen door zijn collega’s nadat deze ontdekten dat hij een

ahmadi-moslim is. Zo heeft de neef langs vaderszijde er meermaals mee gedreigd om hem te

vermoorden en heeft hij verzoeker ook fysiek aangevallen. Hij heeft deze bedreigingen ernstig

genomen, nu Tariq, de broer van zijn schoonbroer, bij een schietincident met dezelfde neef gewond

werd aan zijn been. Tot op heden kunnen zijn overige familieleden, die Pakistan nog niet konden

ontvluchten, geen normaal leven leiden. Zij dienen continu van verblijfplaats te veranderen uit vrees om

door de familie langs vaderszijde vermoord te worden. Verzoeker heeft na het eerste incident met zijn

neef langs vaderszijde, waarbij zijn woning werd aangevallen, getracht om hulp van de politie in te

roepen. De politie weigerde echter om tussen te komen en dreigde er zelfs mee om hem te arresteren.

Verzoeker kan uiteraard geen bewijs aanbrengen waar hij zelf niet over beschikt. Hij werd van de ene

op de andere dag uit het bedrijf gezet. Een ontslagbrief heeft hij nooit gekregen. Ook over het

schietincident beschikt bij niet over de mogelijkheid om een document bij te brengen. Hij durfde immers

niet de hulp van de politie in te roepen. Bovendien is hij na dit schietincident halsoverkop Pakistan

moeten ontvluchten zodat hij hiertoe niet de gelegenheid had.

Verzoeker betwist de vaststellingen aangaande zijn vluchtroute. Volgens hem werd het gaatje in zijn

identiteitskaart aangebracht toen hij zijn stem ging uitbrengen bij de verkiezingen. Het CGVS gaat eraan

voorbij dat de Pakistaanse autoriteiten nog steeds ahmadi-gelovigen vervolgen en niet ingrijpen bij

mensenrechtenschendingen. De Pakistaanse grondwet verbiedt het ahmadi-geloof en er zijn in de

Pakistaanse strafwetgeving talrijke bepalingen die ahmadi discrimineren. Het ahmadi-geloof wordt door

de Pakistaanse wet als godslastering beschouwd. De Pakistaanse strafwet kan door iedere burger

worden aangewend om een klacht op grond van godslastering neer te leggen tegen een andere burger.

De verdachte wordt dan onmiddellijk gearresteerd en opgesloten in de gevangenis. Rekening houdend

met deze vaststellingen is zijn asielrelaas wel degelijk ernstig te nemen. Zijn verklaringen zijn niet in

strijd met de algemeen bekende feiten omtrent de situatie van ahmadi-gelovigen in Pakistan zodat er

minstens het voordeel van de twijfel dient te worden verleend aan zijn verklaringen.

Verzoeker meent minstens in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming. Bij een terugkeer

naar Pakistan zijn er in zijn hoofde zwaarwegende gronden om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van de autoriteiten kan stellen. Er staat

hem een onmenselijke en vernederende behandeling te wachten.

2.2. Verzoekers asielrelaas berust op de problemen die hij heeft ondervonden ten gevolge van zijn

religieuze overtuiging. Zo zou verzoeker ontslagen zijn nadat zijn collega’s er achter kwamen dat hij

ahmadi was. Verzoeker legt evenwel geen begin van bewijs neer van dit ontslag; bovendien blijkt hij op

zijn werk bij AA Telecom gedurende 4 jaar geen enkel probleem te hebben gehad. De vaststelling dat

verzoeker al die tijd moeiteloos zijn job kon uitoefenen, is een aanduiding dat de door hem voorgehouden

problemen ten gevolge van zijn religie ernstig dienen gerelativeerd te worden. Vervolgens is verzoeker er

evenmin in geslaagd aannemelijk te maken dat hij Pakistan ontvlucht is uit schrik voor vervolging door de

familie van zijn vader, die geen ahmadi’s zijn, en meer bepaald door zijn neef S. die zijn gezin zou hebben

aangevallen. Verzoeker legt immers vage verklaringen af over hoe zijn neef verzoekers familie in Lahore

zou hebben teruggevonden en legt hij geen bewijs neer over het schietincident waarbij de broer van zijn

schoonbroer door één van de kogels zou geraakt zijn. Het zou nochtans mogelijk moeten zijn om hiervan

documenten voor te leggen, minstens een medisch attest aangezien men zich voor de verzorging van

schotwonden noodzakelijkerwijze tot een ziekenhuis dient te wenden. Het is evenmin aannemelijk dat

verzoeker niet op de hoogte is van wat er na het schietincident gebeurd is met zijn gezin en met zijn neef die

op hen geschoten had. Verzoeker verklaarde immers recentelijk terug in contact te zijn met zijn familie; hij

verkeert bijgevolg in de mogelijkheid zich dienaangaande te informeren.

Verzoeker legde eveneens ongeloofwaardige verklaringen af over zijn reisweg. Verzoeker nam enkele

internationale vluchten waarbij identiteitscontroles steeds mogelijk zijn en dit zeker het geval is wanneer

men de Schengenzone betreedt. Hij kende echter geen inhoudelijke gegevens van het paspoort

waardoor het vermoeden ontstaat dat verzoeker met zijn eigen paspoort reisde. Dit vermoeden wordt

nog versterkt doordat - op basis van zijn identiteitskaart - blijkt dat hij weldegelijk in het bezit was van

een eigen paspoort. Uit informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat

een gaatje in de identiteitskaart erop wijst dat er voor die persoon een paspoort werd uitgegeven. Dat dit

volgens verzoeker te wijten is aan het uitbrengen van zijn stem tijdens de verkiezingen is een blote

bewering die niet gestaafd wordt door enig concreet objectief bewijs. De leugenachtige verklaringen van
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verzoeker omtrent het bezit van een paspoort doen dan ook op ernstige wijze afbreuk aan zijn algehele

geloofwaardigheid. Hoe dan ook brengt verzoeker geen begin van bewijs bij van zijn reisweg. Hij toont

bijgevolg niet aan wanneer hij zijn land verlaten heeft noch wanneer hij in België is aangekomen. Hij

verklaarde met het vliegtuig via Dubai en Turkije naar Duitsland te hebben gereisd. Hij moet bijgevolg in

het bezit zijn geweest van een vliegtuigticket of instapkaart waaruit kan blijken wanneer hij in Europa is

aangekomen. Hij legt echter geen enkel stuk neer ter staving van zijn reisweg, ook deze vaststelling

houdt een negatieve indicatie met betrekking tot het asielrelaas in.

Ten slotte maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij zich niet elders in Pakistan kan vestigen

aangezien de problemen met zijn neef van louter lokale aard zijn. Luidens artikel 48/5, §3 van de

vreemdelingenwet is er immers geen behoefte aan bescherming indien er in een deel van het land van

herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade, en

indien van de verzoeker redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij in dat deel van het land blijft. De

vaststelling dat verzoekers ouders en zussen al meer dan een jaar zonder problemen in Faisalabad en

Rabwa kunnen verblijven, duidt erop dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit voor hem geen

optie zou zijn.

Waar verzoeker verwijst naar de algemeen bekende feiten omtrent de situatie van ahmadi-gelovigen in

Pakistan en in dit verband een artikel van Amnesty International bij zijn verzoekschrift voegt (stuk 2;

‘Amnesty International condemns the twin attacks on Ahmadi places of worship in Lahore’

dd.28/05/2010) dient te worden opgemerkt dat de loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten

van algemene aard over de toestand van het land van herkomst geen persoonlijke vervolging in de zin

van het vluchtelingenverdrag aantoont. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker

blijft hier in gebreke.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beroept op dezelfde feiten als deze van zijn asielaanvraag en

dat hij verwijst naar de algemene voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de subsidiaire

bescherming. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, is het duidelijk dat zoals voor

iedere vorm van internationale bescherming, de geloofwaardigheid van het relaas wordt vereist

(richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet met artikel 4, lid 5

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Aan verzoeker kan, gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van deze feiten de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4,

§2, a en b, van de voormelde wet van 15 december 1980 niet worden toegekend. Verzoeker brengt

geen elementen bij waaruit zou blijken dat de situatie in Pakistan van die aard is dat er sprake kan zijn

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

2.4. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3

van de vreemdelingenwet noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.
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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 negenentwintig november tweeduizend en

elf door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


