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nr. 88 244 van 26 september 2012

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 18 juni 2012

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

staatlozen van 21 mei 2012.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 31 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. VANDEVOORDE en van

attaché L. DECROOS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Sierraleoonse nationaliteit en bent u geboren op 25 juli 1976

te Kono. U bent moslim en uw etnische origine is Temne.

In 2001 erfde u TurayCo, het bedrijf van uw vader dat zich bezig hield met de ontginning en verkoop

van diamanten. Uw vader overleed aan een onbekende ‘native’ ziekte die hij kreeg nadat hij een conflict

had met mensen van de Poro gemeenschap. In januari 2012 kwam één van uw werkers met de bijnaam

“Big Boy” naar uw kantoor in Freetown. Hij vertelde dat er een conflict was tussen enkele van

uw werknemers die lid waren van de Poro gemeenschap en enkele van uw werknemers die geen lid
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waren. Daarop trokken een aantal van uw werknemers naar het bos van de Poro gemeenschap en ze

staken er een hut in brand. “Big Boy” vertelde u ook dat Ismael – één van uw werkers die instaat voor

de rekrutering – zei dat u enkele van uw werknemers de opdracht had gegeven om de hut in het bos

van de Poro gemeenschap in brand te steken en dat men u daarom zou komen zoeken. Hierop dook u

onder en contacteerde u Charles, een mensensmokkelaar, die u drie dagen later, op 26 januari 2012,

het land hielp ontvluchten. Op 27 januari 2012 kwam u in België toe, waar u op 31 januari 2012

een asielaanvraag indiende. Vanuit België had u contact met uw collega Almamie, uw moeder en uw

oom (A.W.T.). Almamie vertelde u dat onbekenden verschillende malen achter u vroegen. Hij vertelde u

ook dat hij uw naam in de kranten zag en uw naam overal was. Almamie zond u een krant en enkele

foto’s van een feest van de Poro gemeenschap op, maar deze documenten kwamen nog niet toe. Uw

moeder wist u te vertellen dat de reden van de valse beschuldiging tegen u was dat ze van u af wilden,

dat ze misschien diamanten wilden of ze misschien wilden dat u lid werd van de Poro gemeenschap.

Uw oom (A.W.T.)vertelde u dat u moest toegeven dat u de opdracht gaf om de hut van de Poro in brand

te steken.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of elementen

hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in

de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees

of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u vervolging vreest door de mensen van

de Poro gemeenschap, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

U verklaarde dat in januari 2012 één van uw werknemers van uw bedrijf TurayCo naar uw kantoor

in Freetown kwam en hij zei dat er een conflict was tussen enkele van uw werknemers die lid waren van

de Poro gemeenschap en enkele die geen lid waren. De man vertelde u verder dat daarop een aantal

van uw werknemers naar het bos van de Poro gemeenschap trokken en ze er een hut in brand

staken. Verder gaf hij aan dat Ismael – één van uw werkers die instaat voor de rekrutering – zei dat u

enkele van uw werknemers de opdracht had gegeven om de hut in het bos van de Poro gemeenschap

in brand te steken en dat daarom mannen op weg waren om u te komen zoeken (gehoor CGVS, p.10).

Toen u gevraagd werd wat naam van uw werknemer is die u dit alles kwam vertellen, gaf u aan het niet

te weten en stelde u vaag dat er veel bijnamen zijn (gehoor CGVS, p.7). Later gaf u aan dat zijn bijnaam

‘BigBoy’ is, maar u zijn echte naam niet kent (gehoor CGVS, p.8 en p.10). Toen u gevraagd werd wat de

namen van uw werknemers zijn die naar het bos van de Poro gemeenschap gingen en er een hut in

brand staken, gaf u aan het niet te weten. U gaf aan de werkers te kennen, maar de namen niet te

kennen (gehoor CGVS, p.7 en p.11). Later gaf u aan dat het misschien de Poro mensen zélf waren die

hun hut in brand staken (gehoor CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd waarover het conflict tussen

uw werknemers ging, gaf u eerst vaag aan dat er een misverstand was. Later gaf u aan dat uw

moeder nadien zei dat ze gewoon diamanten wilden stelen. U gaf aan dat uw moeder deze informatie

had van mensen waarvan ze de naam niet kende (gehoor CGVS, p.8). Nog later gaf u aan dat ze

misschien wilden dat u lid werd van de Poro gemeenschap (gehoor CGVS, p.7). Niet alleen bent u vaag

en niet eenduidig over de reden waarom enkele van uw werknemers een hut van de Poro gemeenschap

in brand staken, u weet evenmin wie de hut in brand stak en uw verklaring dat ze misschien wilden dat u

lid werd van de Poro gemeenschap is bovendien totaal hypothetisch.

Van iemand die daadwerkelijk – onterecht – beschuldigd wordt van zijn werknemers aan te zetten tot

het plegen van brandstichting, mag men veronderstellen dat hij op zijn minst de zaak onderzoekt en

de namen van zijn werknemers die brand stichtten kan geven en weet waarom ze dit deden. Dat u dit

niet deed en hier niet toe in staat bent, doet vragen rijzen bij het door u aangehaalde voorval.

Toen de dossierbehandelaar u verder vroeg of u aangifte van de valse beschuldigingen van Ismael

aan uw adres deed bij de politie, gaf u aan van niet, omdat het geen zin heeft. U gaf aan dat de

agenten reeds vooraf weten wat ze willen, er geen bewijs was van uw onschuld en de Poro

gemeenschap machtig is (gehoor CGVS, p.11). Er dient te worden vastgesteld dat u reeds eerder

aangaf dat u niet betrokken bent in de zaak en u niemand opdracht gaf om de hut in brand te steken

(gehoor CGVS, p.6 en p.11) en er dus ook geen bewijs van schuld tegen u kan zijn. Bovendien had u

met ‘BigBoy’ een persoon die op de hoogte was van de ware toedracht van de zaak en kan men van u

verwachten dat u samen met hem als getuige naar de politie stapt. U gaf toe dat het goed had geweest

om dit te doen, maar gaf vervolgens vaag en hypothetisch aan dat de politie misschien iets slechts

tegen u zouden doen (gehoor CGVS, p.11). Uit niets blijkt dat de politie uw zaak niet ter harte zou

nemen. Toen de dossierbehandelaar u verder vroeg of u een advocaat contacteerde met de vraag u te

helpen in de zaak van de valse beschuldiging, gaf u vaag aan van niet, omdat niemand u kan helpen

(gehoor CGVS, p.11). U trachtte evenmin elders in Sierra Leone te wonen, omdat u het te riskant vond
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(gehoor CGVS, p.11). Toen u later gevraagd werd of u trachtte een oplossing te zoeken betreffende de

zaak van de valse beschuldiging, vroeg u zich af wat soort oplossing. Later gaf u aan dat u vluchtte,

omdat ze misschien naar u zouden komen en ze misschien een vloek over u zouden uitspreken en ze u

misschien zouden doden. U gaf aan dat u – nadat u onderdook in Sierra Leone – nog leden van de Poro

gemeenschap ontmoette, maar u niet met hen sprak en enkele van hen niet weten wat er gebeurde

(gehoor CGVS, p.13). Toen u gevraagd werd waarom u uw zaak TurayCo niet gewoon opgaf – wat ze

volgens uw moeder wilden –, gaf u aan dat moeilijk is, daar er veel geld in de zaak zit. Later gaf u aan

dat u de zaak had opgegeven, indien u had geweten dat de mensen van de Poro gemeenschap dit

wilden. Toen u erop gewezen werd dat u – bij terugkeer naar Sierra Leone – de zaak toch kunt opgeven

en de problemen dan toch voorbij zouden zijn, gaf u aan dat ze misschien zouden zeggen dat u

geïnitieerd moet worden. U gaf aan dat u zou weigeren, wat misschien goed is voor enkele leden van de

Poro gemeenschap, maar wat misschien een probleem is voor anderen (gehoor CGVS, p.11-12).

Er dient te worden vastgesteld dat bovenstaande door u aangehaalde zaken u niet aanzetten om

naar de politie te gaan, een advocaat te raadplegen, uw zaak op te geven of enige oplossing voor deze

zaak te bedenken, terwijl van iemand die wél zijn land ontvlucht omwille van een vrees voor

vervolging vanwege de Poro gemeenschap, verwacht kan worden dat hij dit eerst doet. Dat u dit niet

deed ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen met leden van de

Poro gemeenschap.

U gaf aan dat u vanuit België contact had met Almamie, één van uw collega’s in Sierra Leone, en

dat deze zei dat verschillende mensen achter u kwamen vragen. Toen u gevraagd werd wanneer dit

was, gaf u vaag aan dat het verschillende keren was. Toen u gevraagd werd wie de mensen waren die

achter u vroegen, gaf u aan dat Almamie ze niet kende (gehoor CGVS, p.6). Toen u erop gewezen werd

dat het misschien kopers waren, daar u immers diamanthandelaar bent, gaf u aan dat dit mogelijk is. U

gaf verder aan dat het misschien de politie was, het misschien leden van de Poro gemeenschap waren

of het misschien uw vrienden waren (gehoor CGVS, p.13). Uit bovenstaande blijkt dat u niet wie achter

u kwam vragen en waarom. Verder gaf u aan dat Almamie vertelde dat hij uw naam in de kranten zag

en uw naam overal was. U weet echter niet in welke kranten uw naam verscheen en – buiten het feit dat

u uw werkers naar het Poro bos gezonden zou hebben om er brand te stichten – weet u niets af van

de inhoud van het krantenartikel. U weet niet of de namen van de brandstichters in het artikel

vermeld werden en weet ook niet of ze gearresteerd werden (gehoor CGVS, p.6-7). Toen u erop

gewezen werd dat u niet op de hoogte bent van een aantal zaken over de nasleep van uw problemen

die belangrijk voor u kunnen zijn, gaf u vaag aan dat u kort belde, omdat u niet veel geld had (gehoor

CGVS, p.6). Dit is geen afdoende verklaring om u niet over de nasleep van uw problemen te informeren

bij uw contactpersonen in Sierra Leone, daar dit van een kandidaat vluchteling redelijkerwijze kan

worden verwacht wanneer hij contact opneemt met personen in zijn land van oorsprong. Dat u hebt

nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk en kan

bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of een reëel risico

op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘reëel risico op lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan

beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde rijbewijs (Nr° DL 00154295

dd.18/4/52011) toont uw identiteit aan, welke niet in twijfel wordt getrokken. De door u neergelegde

internetartikelen betreffen enkel een algemene uitleg over de Poro gemeenschap en tonen uw

persoonlijke problemen niet aan, wat u ook bevestigde (gehoor CGVS, p.9). De door u nagestuurde

foto’s werden volgens uw verklaringen genomen tijdens een festival van de Poro gemeenschap (gehoor

CGVS, p.13), maar tonen uw persoonlijke problemen niet aan. Verder legde u de krant ‘The New

Storm’, met daarin een artikel met als titel (‘I.T.) still wanted’ neer. Er dient te worden vastgesteld dat in

het krantenartikel vermeld wordt dat de politie u vroeg om mee te werken in de zaak van de afgebrande

hut, dat u één maal naar de politie ging om een verklaring af te leggen, waarop u op borgtocht werd

vrijgelaten, terwijl u zélf verklaarde niet naar de politie te zijn geweest (gehoor CGVS, p.11). Bovendien

dient te worden vastgesteld dat de krantenpagina’s 1, 2 en 9 de datum 15 februari 2012 dragen en er op

pagina 2 een artikel staat waar over 1 maart 2012 en 13 maart 2012 in verleden tijd gesproken wordt,

terwijl de andere krantenpagina’s de datum 15 maart 2012 dragen en van een ander lettertype zijn.

Bovendien is deze pagina – tevens ook de pagina waarop het artikel over u staat – groter van formaat

als de andere pagina’s van de krant. Bijgevolg kan geen geloof aan de authenticiteit van de door u

neergelegde krant worden gehecht en ondermijnt dit document verder de geloofwaardigheid van uw

verklaringen. U legde geen documenten voor waaruit uw reisweg moet blijken.
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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 aanmerking voor

subsidiare bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet,

gelezen in samenhang met artikel 1, A,2 van het Verdrag van Genève.

In een eerste middelonderdeel, omtrent de ongeloofwaardigheid en tegenstrijdigheden, stelt verzoeker

dat valselijk beschuldigd wordt; dat hij niet bij machte is zich te verdedigen omwille van de corrupte

werking van het gerechtelijk apparaat en zijn gebrek aan financiële mogelijkheden; dat zijn verhaal in

zijn geheel bekeken coherent en plausibel is en overeenstemt met welbekende feiten in het land van

oorsprong; dat het niet meedelen van bepaalde details/anekdotes te wijten is aan stress tijdens het

gehoor, ingebakken wantrouwen ten aanzien van de overheid en de opgelopen trauma’s in het land van

oorsprong.

In een tweede middelonderdeel verklaart verzoeker dat de gegevens inzake de reisweg irrelevant zijn.

In een derde middelonderdeel stelt verzoeker aangaande het krantenartikel dat de “documenten van

verzoeker niet behept zijn met grove inhoudelijke gebreken die wijzen op vervalsing”.

2.2. 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, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij 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). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Inzake het eerste onderdeel van het middel dient te worden vastgesteld dat verzoeker onwetend is dan

wel geen coherente verklaringen aflegde omtrent essentiële elementen van zijn relaas, in casu (i) de

werkelijke naam van ‘BigBoy’, de werknemer die hem informeerde (ii) de namen van de werknemers die

de hut van de Poro-gemeenschap in brand staken (iii) de oorzaak van het conflict met de werknemers

(iv) de reden waarom hij niet naar de politie ging (v) de nasleep van zijn beweerde problemen.

Verzoekers verweer dienaangaande kan niet aangenomen worden. Van verzoeker, die werkgever is,

kan verwacht worden dat hij de namen van zijn werknemers kan melden; hetgeen des te meer klemt

aangezien hun gezegden dan wel gedrag de oorzaak zijn van zijn vlucht naar het buitenland zodat

aangenomen moet worden dat hij zich dienaangaande zou hebben geinformeerd.

Ten aanzien van de bewering dat hij geen financiële middelen had om naar de politie te gaan, kan ook

worden opgemerkt dat dit niet geloofwaardig is gelet op het feit dat hij werkgever was van een aantal

personen.

Aangaande verzoekers argument dat hij nerveus was tijdens het interview bij het CGVS dient te worden

opgemerkt dat een zekere mate van stress inherent is aan elk interview, doch dat dit er niet aan in de

weg staat dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij een correct

antwoord kan formuleren op de gestelde vragen inzake essentiële elementen. Verzoeker duidt niet

nader op welke punten zijn beweerde nervositeit zijn verklaringen zou hebben beïnvloed, noch op welke

wijze dit zou zijn gebeurd.

Het ingebakken wantrouwen ten aanzien van de overheid kan manifest niet aanvaard worden daar het

indienen van een asielaanvraag, hetgeen een vraag tot internationale bescherming inhoudt ten aanzien
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van een land waarvan hij de nationaliteit niet heeft, an sich de uitdrukking is van het vertrouwen in de

autoriteiten van dit land.

Gegevens inzake de reisweg zijn weldegelijk van belang daar deze nuttig zijn ter beoordeling van het

voorgehouden profiel en feitenrelaas, het ontbreken van deze gegevens betreft een negatieve indicatie

voor de geloofwaardigheid.

Waar verzoeker stelt dat de “documenten van verzoeker niet behept zijn met grove inhoudelijke

gebreken die wijzen op vervalsing” miskent verzoeker schromelijk de motivering die stelt: “Verder legde

u de krant ‘The New Storm’, met daarin een artikel met als titel (‘I.T.) still wanted’ neer. Er dient te

worden vastgesteld dat in het krantenartikel vermeld wordt dat de politie u vroeg om mee te werken in

de zaak van de afgebrande hut, dat u één maal naar de politie ging om een verklaring af te leggen,

waarop u op borgtocht werd vrijgelaten, terwijl u zélf verklaarde niet naar de politie te zijn geweest

(gehoor CGVS, p.11). Bovendien dient te worden vastgesteld dat de krantenpagina’s 1, 2 en 9 de datum

15 februari 2012 dragen en er op pagina 2 een artikel staat waar over 1 maart 2012 en 13 maart 2012 in

verleden tijd gesproken wordt, terwijl de andere krantenpagina’s de datum 15 maart 2012 dragen en van

een ander lettertype zijn. Bovendien is deze pagina – tevens ook de pagina waarop het artikel over u

staat – groter van formaat als de andere pagina’s van de krant.” Deze motivering vindt steun in het

administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad overgenomen.

Het eerste middel is ongegrond.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

3.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad; stelt dat “voortdurende schendingen van

mensenrechten zijn in Sierra Leone alsook daarbuiten trieste realiteit, en de lokale autoriteiten zijn niet

bij machte op te treden tegen gewapende conflicten, waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is”.

Verzoeker verwijst naar een artikel van Amnesty International.

3.2. Voor zover verzoeker verwijst naar de algemene situatie in Sierra Leone en “gewapende conflicten,

waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is” wordt opgemerkt dat hij dienaangaande geen begin

van bewijs bijbrengt.

De informatie van Amnesty International is algemeen en hoewel de mensenrechtensituatie in Sierra

Leone voor verbetering vatbaar is, toont verzoeker niet aan dat hij zich omwille van zijn profiel

onderscheidt van de modale Sierra Leoner.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

Het tweede middel is ongegrond.

4.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 EVRM.

4.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het Europees Hof voor de Rechten

van de Mens (verder: EHRM) bij het onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te

worden aan een behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3

EVRM een risico op vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1 A (2) van het

Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on

Human Rights, Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003,

updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing en hogere motivering, zodat

een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.
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Het derde middel is ongegrond.

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 zesentwintig september tweeduizend en

twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


