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 nr. 53 088 van 14 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit  te zijn, op 26 oktober 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het 

bevel van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 23 september 2010 

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 9 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

1 december 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat K. COX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn en heeft zich vluchteling verklaard op 5 juni 2009. 

 

Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend en nadat het terugnameverzoek werd geweigerd 

door zowel Denemarken als Oostenrijk, wordt het dossier van verzoeker op 1 december 2009 door de 

Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, waar verzoeker op 3 maart 2010 werd gehoord. 

 

Op 15 april 2010 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, die hem 

dezelfde dag aangetekend wordt verzonden. 
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Verzoeker dient op 14 mei 2010 een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die op 9 augustus 2010 bij arrest nr. 47 145 het beroep verwerpt en beslist 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 23 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies), die 

per aangetekende zending wordt aangeboden aan verzoeker op 27 september 2010. Dit is de bestreden 

beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

“(…) In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

 

de persoon die verklaart te heten M.A.D.M. (…)  

geboren te (…) 

en van nationaliteit te zijn : Jordanië 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 09 augustus 2010 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 15 (vijftien) dagen.…“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt een exceptie op wegens gebrek aan belang van het beroep tot nietigverklaring 

daar verzoeker een uitvoeringsmaatregel aanvecht waarvan de eventuele schorsing en/of 

nietigverklaring geen gevolgen zal hebben op zijn verblijfstoestand. Verzoeker getuigt immers niet van 

het rechtens vereiste belang, daar enerzijds de uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied te 

verlaten behouden blijft en anderzijds, het bestuur een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten 

zal afgeven, gezien de illegale verblijfssituatie van verzoeker. Verweerder citeert tenslotte uit 

rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin wordt gewezen op de gebonden 

bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 75 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna 

verkort Vreemdelingenbesluit).  

 

2.2. Verzoeker verwijst ter terechtzetting naar zijn inleidend verzoekschrift. Verzoeker zet in zijn 

inleidend verzoekschrift zijn belang aangaande zijn beroep tot nietigverklaring niet uiteen.  

 

2.3. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling slechts 

beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen brengen als deze doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Gedr.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117). Volgens 
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vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en 

geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 1. Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus 

weigert te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling 

en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld 

dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 

3, bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het  

bepaalde in artikel 51/2.” 

 

Artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort geciteerd 

Vreemdelingenbesluit) luidt als volgt: “Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe 

te kennen aan een vreemdeling, geeft de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, 

van de wet, aan betrokken vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op 15 april 2010 een beslissing heeft genomen waarbij aan verzoeker 

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd. Het door verzoeker 

ingediende beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen voormelde beslissing van het 

Commissariaat-generaal wordt op 9 augustus 2010 bij arrest nr. 47 145 verworpen. Nergens blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat verzoeker een administratief cassatieberoep binnen de 

beroepstermijn heeft ingediend bij de Raad van State en verzoeker vermeldt dit evenmin in zijn feitelijke 

uiteenzetting. Bijgevolg is de asielaanvraag van verzoeker definitief beslecht. Ingevolge het uitvoerbaar 

worden van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 

15 april 2010, wordt in toepassing van artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 een 

bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoeker genomen. 

 

De verwerende partij beschikt in deze over een gebonden bevoegdheid. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft op 9 augustus 2010 het beroep tegen de beslissing van het 

Commissariaat-generaal houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus verworpen en verzoeker verblijft illegaal in het Rijk vermits hij niet 

beschikt over de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. Dit laatste wordt overigens 

niet betwist door verzoeker. Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid niet anders dan in uitvoering van 

artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet en van artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit opnieuw, 

na te hebben vastgesteld dat verzoeker, daar hij niet als vluchteling is erkend en de subsidiaire 

beschermingsstatus hem werd geweigerd, zich op illegale wijze op het grondgebied van het Rijk 

bevindt, een bevel te verlenen het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissing kan aan verzoeker geen nut opleveren. Er dient daarom vastgesteld te worden dat verzoeker 

geen belang heeft bij het beroep tot nietigverklaring. 

 

2.4. Uit zijn verzoekschrift blijkt dat verzoeker in een eerste middel de schending van artikel 8 van het 

EVRM aanvoerde nu hij reeds enige tijd samenwoont met zijn Belgische partner en tevens een 

huwelijksaanvraag heeft ingediend. Verzoeker is de mening toegedaan dat de bestreden beslissing een 

onevenredig zware druk zou uitoefenen op zijn relatie en het lopende onderzoek naar aanleiding van 

zijn huwelijksaanvraag zou verhinderen. Verzoeker betoogt dat wanneer blijkt dat de echtgenoot van 

een illegale vreemdeling rechtsgeldig ingeschreven is in het vreemdelingenregister de verwijdering 

strijdig is met artikel 8 van het EVRM en dat bij een huwelijk tussen een illegaal verblijvende 

vreemdeling en een Belg alleen kan vereist worden een aanvraag overeenkomstig artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet in te dienen wanneer de inmenging in het gezinsleven gerechtvaardigd kan worden 

door één van de hypotheses die worden opgesomd in artikel 8, tweede lid van het EVRM. Verzoeker 

meent dat dit ook geldt in geval van ongehuwd samenwonen en zelfs voor een toekomstig gezinsleven. 
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Verzoeker verwijst hiervoor ook naar rechtspraak van de Raad van State. De uitzonderingen van artikel 

8, tweede lid zijn geenszins op hem van toepassing. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in voormeld artikel 8, 1
ste

 lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker aangifte heeft gedaan van zijn voorgenomen huwelijk met zijn 

Belgische partner, met wie hij samenwoont. Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat verzoeker en zijn 

toekomstige echtgenoot als ‘gezin’ dienen beschouwd te worden in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Bijgevolg dient artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Wat de eerste 

voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat de 

‘inmenging van het openbaar gezag’ inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer vastgesteld te worden dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ’s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden 

beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de 

eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de 

bescherming van de openbare orde anderzijds. 

 

Artikel 8 van het EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat de asielprocedure van verzoeker werd afgesloten, nu hem bij 

arrest nr. 47 145 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd en dat hij sindsdien illegaal in België verblijft. 

Verzoeker betwist de motieven niet, met name dat hij in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van 

de vereiste binnenkomstdocumenten, en dat hij niet in het bezit is van een geldig paspoort en/of visum. 

Verzoeker stelt in het algemeen dat de uitzonderingen van artikel 8, tweede lid van het EVRM niet op 

hem van toepassing zijn, maar zet geenszins uiteen waarom dit zo zou zijn. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten belet verzoeker geenszins te huwen met zijn partner noch om het grondgebied 

van het Rijk opnieuw te betreden wanneer hij in het bezit is van de nodige binnenkomstdocumenten. De 

Raad wijst erop dat er geijkte procedures bestaan voor een gezinshereniging, zelfs wanneer het een 

voorgenomen huwelijk betreft. Verzoeker toont met het argument dat zijn relatie onder druk zou komen 

te staan, niet aan dat hij niet zou kunnen terugkeren naar Jordanië teneinde de nodige stappen te 

ondernemen in het kader van een gezinshereniging. Artikel 8 van het EVRM legt aan de verdragsstaten 

niet de verplichting op om de vrije keuze van de gezinswoonplaats van een vreemdeling op hun 

grondgebied te gedogen, noch om hieraan een recht op gezinshereniging te verbinden (EHRM, Gül t. 

Zwitserland, 19 februari 1996; EHRM, AHMUT t. Nederland, 28 november 1996). Het is pas in de mate 

dat de vreemdeling aantoont dat het gezinsleven in het land van herkomst bijzonder moeilijk is dat de 

weigering van een verblijfsaanvraag overeenkomstig de ter zake geldende regelgeving een inmenging 

in het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM zal vormen. Zo dient, opdat een vreemdeling 

zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, immers niet alleen sprake te zijn van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn 

voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE LANOTTE en 

Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 

2004, p.754). Het staat verzoeker vrij zich te laten vergezellen van zijn partner voor de duur van de 

tijdelijke verwijdering. Te dezen toont verzoeker dergelijke onmogelijkheid niet aan. Verder dient te 

worden aangestipt dat zo er al sprake zou zijn van een scheiding, het overigens een tijdelijke scheiding 
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betreft, daar de beslissing verzoeker niet belet om op een later tijdstip het land legaal binnen te komen 

eens zijn binnenkomstdocumenten in orde zijn. Een tijdelijke scheiding teneinde zich in regel stellen met 

de Belgische verblijfsregelgeving, kan gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het 

EVRM biedt aan de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, zelfs indien er van een inmenging in 

het gezinsleven sprake zou zijn, in casu niet als onrechtmatig worden beschouwd zodat er geen 

schending is van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoekers argumenten doen geen afbreuk aan de gebonden bevoegdheid van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid en verzoeker toont op deze wijze niet aan dat hij over het wettig vereiste belang 

beschikt. 

 

2.5. Daarnaast blijkt dat verzoeker de mening is toegedaan dat de bestreden beslissing een schending 

vormt van artikel 3 van het EVRM dat “vreemdelingen beschermt die bij de terugkeer naar hun land van 

herkomst, het gevaar lopen onderworpen te worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

behandelingen. Welnu, in de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft verzoeker 

een uitvoerig rapport aangehaald van Human Rights Watch waaruit blijkt dat verzoeker, van Palestijnse 

afkomst zijnde, wel degelijk zulk een risico op onmenselijke of vernederende behandeling loopt”.  

 

De bepaling van artikel 3 van het EVRM eist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige 

gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, hij een 

ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling. De 

bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen 

toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, zal zijn beweringen moeten 

staven met een begin van bewijs, zodat inzonderheid een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verwijzing naar een algemeen rapport in combinatie met het 

feit dat hij van Palestijnse afkomst zou zijn op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 

van het EVRM. 

 

Bovendien wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat uit het administratief dossier en 

meer in het bijzonder uit de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen van 15 april 2010 en uit het arrest nr. 47 145 van 9 augustus 2010 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat de subsidiaire bescherming aan verzoeker werd geweigerd.  

 

Artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat ernstige schade bestaat uit a) doodstraf of 

executie, b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in 

zijn land van herkomst of c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg 

van een willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

Vermits deze bepaling de bewoordingen van het door verzoeker opgeworpen artikel 3 van het EVRM 

herneemt, werd reeds geoordeeld dat verzoeker een schending van artikel 3 van het EVRM niet heeft 

aangetoond. In het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt tevens uitvoerig 

ingegaan op verzoekers argumenten aangaande zijn Palestijnse afkomst en het door hem aangehaalde 

rapport. Ook hier concludeerde de Raad dat verzoeker niet aannemelijk maakt in Jordanië enig 

probleem te kennen omwille van zijn Palestijnse origine en dat “het rapport van HRW en de stelling dat 

de Jordaanse overheid erom bekend staat om op arbitraire wijze de nationaliteit af te nemen van 

personen die van Palestijnse origine zijn, niet voldoende (zijn) om aan te tonen dat verzoeker in zijn land 

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat”. Verzoeker 

beperkt zich opnieuw tot een loutere verwijzing naar het rapport van HRW en het feit dat hij van 

Palestijnse origine is en toont hiermee geenszins aan dat de bestreden beslissing een schending van 

artikel 3 van het EVRM zou uitmaken. Ook hier doen verzoekers argumenten geen afbreuk aan de 

gebonden bevoegdheid van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  en toont verzoeker op 

deze wijze niet aan dat hij over het wettig vereiste belang beschikt. 

 

Verzoekers beroep is dan ook onontvankelijk.  

 

3. Korte debatten 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. Het beroep tot nietigverklaring 

is niet ontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 procedurereglement 
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Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de 

nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien december tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


