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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 17.319 van 17 oktober 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 4
augustus 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 16 juli 2008.

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 28 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. TWAGIRAMUNGU en
van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, tot de Igbo-etnie te behoren en
afkomstig te zijn van Issele-Uku, Delta State. Uw vader overleed vóór uw geboorte. U
leefde samen met uw moeder, uw grootmoeder en uw zus in uw dorp. Twee jaar
geleden overleed uw zus ten gevolge van een besnijdenis. In uw dorp heerst de traditie
dat ieder meisje tussen de 18 en 21 jaar dient besneden te worden. Op 22 december
2007 werd u ingelicht dat op 5 januari 2008 het besnijdenisritueel zou plaatsvinden en
dat u zich met andere meisjes zou moeten laten besnijden. Gezien het overlijden van
uw zus verzetten u en uw moeder zich tegen uw besnijdenis. Op 24 december 2007
ging u met uw moeder naar de dorpskoning Iseagwuna. Uw moeder smeekte hem u
niet te laten besnijden maar de dorpskoning en de twee aanwezige ‘chiefs’ weigerden
de vraag van uw moeder. Ze wezen op de traditie van besnijdenis en zeiden dat indien
de traditie niet zou gerespecteerd worden het dorp de boosheid van de god van het
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schrijn Mkpitime zou moeten ondergaan. Gezien de weigering van de dorpskoning
raadde uw moeder u aan het dorp te verlaten, wat u weigerde te doen gezien de zwakke
gezondheid van uw moeder. Enkele dagen later kwam chief Odoriani u thuis bezoeken.
Hij zei u dat u niet kon wegrennen, dat u hiermee de woede van de goden zou
veroorzaken waarna u door de chiefs zou moeten gedood worden om de goden gunstig
te stemmen. Hij overhandigde eveneens een brief van de dorpskoning met instructies
voor de besnijdenis en met de mogelijke gevolgen indien de besnijdenis geweigerd
wordt. Op 5 januari 2008, ’s morgens, kwamen chief Anene en chief Ijik ide u thuis
ophalen. U werd naar het schrijn van Mkpitime gebracht waar zich nog andere meisjes
bevonden. U werd in een wit laken gewikkeld en kreeg een witte kap over het hoofd. U
diende als tweede het schrijn waar de besnijdenis zou uitgevoerd worden binnen te
gaan. Alvorens besneden te worden diende u een ritueel bad te nemen. U dacht aan de
dood van uw zus en aan het verdriet van uw moeder en slaagde erin, toen u het bad
diende te nemen, uit het schrijn te ontsnappen. U liep doorheen het bos totdat u op
een weg uitkwam waar u een wagen tegenhield. Een man, Charles, nam u mee met zijn
wagen en bracht u naar Lagos waar u gedurende vijf dagen in het huis van Charles
verbleef. Gezien Charles u seksueel misbruikte verliet u zijn woning. U leefde op straat
waar u verkracht en verwond werd door een ‘area-boy’. U werd vervolgens geholpen door
een vrouw, Allison. Zij bracht u naar een hospitaal waar u verzorgd werd. Vervolgens
ging u met Allison naar een politiekantoor in Surelere, Lagos, waar u de politie vertelde
over de problemen in uw dorp en de problemen in Lagos. De politieman zei u dat uw
problemen betreffende uw weigering besneden te worden een zaak van gewoonterecht
en traditie was waarin hij niet kon tussenkomen. De politie raadde u aan naar uw dorp
terug te keren en uw probleem met de ouderen te regelen. Vervolgens kon u met
Allison mee naar haar huis in Surelere. Zij beloofde u te helpen. U verbleef iets meer
dan twee weken in het huis van Allison. Vervolgens bracht zij u naar de luchthaven in
Lagos waar zij u voorstelde aan Tony die u het land zou uithelpen. U nam met Tony
een vlucht van Air France naar Frankrijk  en vervolgens reisde u met de trein naar
België. Volgens uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken kwam u op 31
januari 2008 in België aan en vroeg u op 4 februari 2008 asiel aan.”

2. 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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat u
uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals bedoeld in de
Vluchtelingenconventie of omwille van een reëel risico op het 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.
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Vooreerst dient opgemerkt dat u weinig aannemelijke en overtuigende verklaringen
heeft afgelegd betreffende het feit dat u zich niet kon of zou kunnen onttrekken aan
de dwang om besneden te worden.
U verklaarde tijdens uw gehoor dat u bij weigering zich te laten besnijden zou gedood
worden. U preciseerde dat u door de ‘chiefs’ van het dorp zou geofferd worden aan de
god Mkpitime om deze gunstig te stemmen gezien uw weigering zich te laten besnijden
(gehoor 26 mei 2008 p. 14 ; gehoor 3 juli p. 2). Ter staving legde u een brief van de
dorpskoning neer waarin vermeld staat dat de persoon die zich zou onttrekken aan het
besnijdenisritueel geofferd zou worden aan het Mkpitime schrijn. Het is echter
merkwaardig dat deze brief zonder meer stelt dat personen die de besnijdenis weigeren
zouden geofferd worden aan het schrijn. Het offeren van mensen is in Nigeria
strafrechtelijk  verboden en besnijdenissen zijn in Delta-state verboden (zie informatie
toegevoegd aan uw administratief dossier) zodat is het des te ongeloofwaardiger is dat
de dorpskoning dit letterlijk  in een brief zou weergeven, wat dan ook de authenticiteit
van dit document en de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten in het
gedrang brengt. Verder dient eveneens gesteld dat u geen namen kan weergeven van
meisjes die eerder geofferd werden omdat zij weigerden een besnijdenis te ondergaan
(gehoor 3 juli 2008 p. 2-3). U verklaarde enkel dat u meisjes kent die het dorp ontvlucht
zijn om aan de besnijdenis te ontkomen maar u kon helemaal geen concrete
voorbeelden geven van meisjes die omwille van een weigering ooit werden geofferd wat
eveneens twijfels doet rijzen aangaande het daadwerkelijk  offeren bij weigering van een
besnijdenis en aangaande de geloofwaardigheid van uw verklaringen.
Verder moet vastgesteld worden dat u niet aannemelijk  heeft gemaakt waarom u niet
eerder plannen heeft gemaakt om uw dorp te verlaten om aan het besnijdenisritueel te
ontkomen. U verklaarde hieromtrent dat uw zus een aantal jaren geleden tengevolge
van een besnijdenis overleden is en dat u bijgevolg dacht dat het met de dorpskoning
te regelen viel dat u niet besneden diende te worden gezien het overlijden van uw zus
(gehoorverslag 3 juli 2008 p.3-4). Er dient echter opgemerkt dat u zelf verklaarde dat
de besnijdenis van vrouwen tussen de 18 en 21 jaar een traditie is in uw dorp waaraan
niet te ontsnappen valt. U preciseerde dat iedere vrouw tussen deze leeftijd van de
dorpskoning en de chiefs moet besneden worden gezien het dorp anders de boosheid
van de god over zich heen haalt wat zou leiden tot het mislukken van de oogsten en tot
het overlijden van jonge kinderen (gehoorverslag 26
mei 2008 p. 13). U beweerde eveneens dat vrouwen, zelfs al weigeren ze een
besnijdenis zoals uw zus, toch gedwongen worden zich te laten besnijden (gehoor 26
mei 2008, p. 11) zodat het bijgevolg, ongeacht het feit dat uw zus aan de besnijdenis
overleden is, onwaarschijnlijk  was dat er iets met de dorpskoning kon geregeld worden.
Bovendien heeft u pas, nadat u op de hoogte werd gebracht van de concrete datum van
uw besnijdenis, een poging ondernomen om met de dorpskoning te onderhandelen. Uit
uw verklaringen blijk t niet dat u eerder enige initiatieven heeft genomen om uit te
zoeken of de dorpskoning en zijn chiefs zouden instemmen met uw voorstel u te
sparen van een besnijdenis gezien uw zus eraan overleden is (gehoorverslag 3 juli 2008
p. 4). Redelijkerwijze kan dan ook verwacht worden dat u zich hieromtrent had ingelicht
zodat u wist waar u stond en u eventueel op preventieve wijze het dorp had kunnen
verlaten. Het feit dat u naliet dit te doen, doet verder twijfelen aan de ernst van uw
verklaringen betreffende uw vrees.
Verder legde u weinig coherente verklaringen af betreffende de mogelijkheden om uw
dorp te ontvluchten nadat u en uw moeder de dorpskoning gevraagd hadden u niet te
laten besnijden wat door de koning geweigerd werd. Tijdens uw eerste gehoor
verklaarde u hieromtrent dat uw moeder u aanraadde het dorp te verlaten, wat u niet
wilde gezien uw moeder te kampen had met hartproblemen en u haar niet alleen wou
achterlaten. U verklaarde eveneens dat u vreesde dat de chiefs u zouden komen
zoeken indien u uw dorp zou verlaten (gehoorverslag 26 mei 2008, p. 14, 23-24).
Tijdens uw tweede gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde u geenszins dat u
uw dorp niet wou verlaten omwille van de ziekte van uw moeder. Ter verklaring voor het
feit dat u uw dorp niet ontvlucht was stelde u nu dat u uw dorp niet kon ontvluchten
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gezien u voortdurend in de gaten werd gehouden door de bewoners en de chiefs om te
vermijden dat u het dorp zou verlaten (gehoorverslag 3 juli 2008, p. 4, 6), terwijl u van
dit gegeven tijdens uw eerste gehoor helemaal geen melding heeft gemaakt. Dergelijke
uiteenlopende verklaringen laten echter niet toe veel geloof te hechten aan uw
beweerde vervolgingsfeiten.
Tenslotte dient gewezen te worden op het feit dat u op de vragenlijst van het
Commissariaat-generaal vermeldde dat uw moeder de vlucht uit uw dorp geregeld had.
U preciseerde hieromtrent dat u dezelfde ochtend van de dag waarop uw besnijdenis
moest plaatsvinden uw dorp verlaten had met behulp van ene Charles die door uw
moeder gecontacteerd was en die als chauffeur fungeerde om u het dorp uit te helpen
(vragenlijst dd. 22/2/2008, p. 2). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal
daarentegen beweerde u echter dat u de ochtend van uw besnijdenis door twee chiefs
naar het schrijn werd gebracht waar de besnijdenis zou plaatsvinden. U vervolgde dat u
uit het schrijn kon ontsnappen, dat u door de bossen liep tot u op een expresweg
kwam en daar een toevallige auto deed stoppen die voorbijkwam waar zich ene Charles
in bevond (gehoorverslag 26 mei 2008, pp. 23-24). Uit deze verklaringen blijk t
geenszins dat uw vlucht door uw moeder georganiseerd was zoals u eerder stelde in de
vragenlijst maar lijk t het op een toevallige ontsnapping uit het schrijn en een toevallige
ontmoeting met Charles. Gevraagd naar een verklaring voor deze tegenstrijdige
verklaringen, antwoordde u dat wat geschreven staat in de vragenlijst niet correct is,
dat uw verklaringen u niet voorgelezen werden en dat u pas in het opvangcentrum waar
u verbleef vastgesteld heeft dat de verklaringen niet correct genoteerd werden (gehoor
26 mei 2008 p. 30-31). Hieromtrent dient vastgesteld dat uw bewering dat uw
verklaringen niet werden voorgelezen geen steun vindt in het administratieve dossier
gezien de vragenlijst uitdrukkelijk  vermeldt dat deze werden voorgelezen in het Engels
en door u ter akkoord ondertekend werd. Verder moet erop gewezen worden dat, nadat
u in het opvangcentrum vastgesteld had dat bepaalde feiten foutief genoteerd werden,
het uw verantwoordelijkheid was het Commissariaat-generaal hieromtrent hetzij
schriftelijk , hetzij aan het begin van het gehoor in te lichten. Het feit dat u nagelaten
heeft dit te doen ondermijnt dan ook de ernst van uw beweringen aangaande mogelijke
fouten die genoteerd werden op de vragenlijst.
Voor wat betreft de pogingen die u, volgens uw verklaringen, zou ondernomen hebben
om u te beroepen op de bescherming van de Nigeriaanse autoriteiten blijk t uit uw
verklaringen dat u zich tot een politiekantoor in Lagos heeft gewend waar u gezegd
werd dat de politie niet kan tussenkomen in uw problemen aangaande uw besnijdenis
gezien het een kwestie van traditie betreft (gehoorverslag 26 mei 2008, p. 27). Er dient
evenwel opgemerkt dat in Lagos State besnijdenis in se niet wettelijk  wordt bestraft, dit
in tegenstelling met Delta State en andere deelstaten in Nigeria waar besnijdenis
expliciet strafbaar wordt gesteld (zie informatie in het administratief dossier). U heeft
echter geen pogingen ondernomen om in uw staat, Delta State, na te gaan of
besnijdenis strafbaar is, noch heeft u zich tot de autoriteiten in Delta State gewend om
uw problemen aan te kaarten. Er kan redelijkerwijze van u verwacht worden dat u eerst
alle mogelijkheden tot bescherming uitput in uw land van herkomst vooraleer beroep te
doen op internationale bescherming.
Voorts dient er op gewezen te worden dat u niet aannemelijk  heeft gemaakt dat u zich
niet elders in Nigeria kon of zou kunnen vestigen om aan uw beweerde problemen te
ontsnappen, aangezien het een lokaal probleem blijk t te zijn.
U stelde dat het voor u niet mogelijk  was om in een stad als Lagos te verblijven gezien
de chiefs van uw dorp achter u aanzaten. U stelde evenwel dat u tijdens uw verblijf in
Lagos de chiefs niet gehoord of gezien heeft en dat u evenmin over enige aanwijzingen
beschikte dat de chiefs daadwerkelijk  naar Lagos gekomen waren om u te zoeken
(gehoorverslag 26 mei 2008, p. 29). Aangaande uw opmerking dat de chiefs, als er
mensen uit het dorp weglopen, berichten sturen hieromtrent naar mensen afkomstig uit
het dorp die in een ander dorp of stad wonen of dat u iemand zou kunnen tegenkomen
die u herkent dient opgemerkt dat dit louter hypothetische verklaringen uwentwege zijn
die niet ondersteund worden door enige objectieve elementen. Bovendien ging u er van
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uit dat de chiefs van uw dorp u zouden komen zoeken, terwijl u niet wist of dit het geval
is geweest toen Vivian en Undude uw dorp ontvlucht waren om aan hun besnijdenis te
ontkomen (gehoorverslag 3 juli 2008, p. 3). Verder stelde u zelf dat u, indien de chiefs
niet achter u aan zouden zitten, het voor u mogelijk  zou zijn om zich in Lagos te
vestigen. U verklaarde zelfs hieromtrent dat u er werk zou kunnen vinden door te gaan
poetsen (gehoorverslag 26 mei 2008, p. 30). Gezien bovenstaande vaststellingen
maakt u geenszins aannemelijk  dat u niet over een alternatief beschikte door u
bijvoorbeeld in Lagos of een andere stad te
vestigen.
Er dient opgemerkt dat u uw vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie niet aannemelijk  heeft gemaakt. Op basis van dezelfde
vaststellingen in verband met de geloofwaardigheid en de gegrondheid van uw vrees
kan evenmin besloten worden dat u een reëel risico zou lopen op ernstige schade
zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
Het door u neergelegde geboorteattest en ‘certificate of origine’ van ‘Aniocha North
Local Government’ bevestigen enkel uw identiteit dewelke hier niet ter discussie staat.
De door u neergelegde handgeschreven brief van uw grootmoeder is een document van
subjectieve aard, waarvan de inhoud niet kan worden nagegaan, en heeft bijgevolg
geen bewijswaarde. Aangaande de door u aangebrachte foto’s moet vastgesteld worden
dat deze foto’s evenmin de door u aangehaalde feiten kunnen ondersteunen. Uit deze
foto’s kan geenszins afgeleid worden wie er op afgebeeld staat, noch de
omstandigheden waarin deze foto’s genomen werden. Het medisch attest dd.28 mei
2008 geeft louter uw verklaringen aan de arts aangaande uw vervolgingsfeiten weer en
verandert geenszins bovenstaande appreciatie, aangezien het niet tot de bevoegdheid
van de arts behoort de waarachtigheid van deze verklaringen na te gaan. Het medisch
attest dd. 3 juli 2008 stelt dat u niet besneden bent maar doet evenmin afbreuk aan
bovenstaande vaststellingen. U legde verder geen documenten voor die uw reisweg
zouden kunnen ondersteunen. (…)”

3.2. Verzoekster vraagt de hervorming wegens “schending van hetzij substantiële hetzij op
straffe van nietigheid, overschrijding of afwending van macht”.
In een enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 1, A, 2 van de
Vluchtelingenconventie van 1951, van de artikelen 48/2 en 48/4 van de voormelde wet van 15
december 1980 en van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele
motivering van de administratieve beslissingen.
Zij werpt in haar verzoekschrift op dat het algemeen bekend is dat in Nigeria de cultuur en de
islam in dit sterk islamitisch land boven de wet staan en dat de dorpskoning er meer macht
heeft dan de overheid.
Zij stelt tevens dat de praktijk van het offeren van mensen er, ondanks het verbod, blijft
bestaan.

3.3. Waar verzoekster de hervorming van de bestreden beslissing vraagt wegens
“schending van hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid, overschrijding of afwending
van macht” dient te worden vastgesteld dat zij hieromtrent geen argumenten aanvoert, zodat
deze beweerde schendingen niet dienstig worden aangevoerd.
De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 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). Verzoekster brengt kritiek uit op de inhoud
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van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd
en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij aangaande haar reisroute, hetgeen een
negatieve indicatie is voor haar geloofwaardigheid.
Aangaande haar argumentatie inzake de invloed van de islam in Nigeria merkt de Raad op dat
verzoekster verklaarde een Anglicaans christen te zijn (administratief dossier, stuk 12).
Verweerder repliceert in de nota van 19 augustus 2008 terecht dat verzoeksters algemene
uiteenzetting over de invloed van de religie en van bepaalde (culturele) praktijken in Nigeria
geheel voorbijgaat aan de essentie van de betwiste beslissing, met name de vaststelling van
de Commissaris-generaal dat omwille van een aantal belangrijke tegenstrijdigheden, leemten
en andere ongeloofwaardigheden in verzoeksters opeenvolgende verklaringen, er geen enkel
geloof gehecht kan worden aan haar asielrelaas. De uitvoerig gemotiveerde beslissing wordt,
behoudens enige algemene opmerkingen inzake culturele praktijken, geenszins weerlegd.
Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift tot algemene, loze beweringen die ze niet
onderbouwt en tracht op geen enkele wijze de aangehaalde ongeloofwaardigheden inhoudelijk
te weerleggen of te nuanceren, waardoor deze onverkort gehandhaafd blijven. De motivering
vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad
overgenomen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster haar het subsidiair beschermingsstatuut
toe te kennen.

4.2. Verzoekster voert geen argumenten aan ter verantwoording voor de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus en de Raad ontwaart in het administratief dossier, de hoger
vastgestelde ongeloofwaardigheid van relaas mede in acht genomen (zie sub 3.3.), evenmin
elementen die de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zouden kunnen
rechtvaardigen. 

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 17 oktober 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.



  RvV X/ Pagina 7 van 6

De griffier, De voorzitter,

 A. DE POOTER. W. MULS.


