
RvV X - Pagina 1

nr. 221 566 van 22 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HENDRICKX

Marcel Broodthaersplein 8/5

1060 BRUSSEL

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2019

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

staatlozen van 14 februari 2019.

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.

Gelet op de beschikking van 11 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché S. DUPONT, 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

U hebt de Gambiaanse nationaliteit en verklaart etnisch Fulla/Mandinka te zijn. U werd geboren op 23

april 1988 te Brikama in de westelijke regio van Gambia. Nadat u in Brikama de lagere school afmaakte,

verhuisde u naar uw vader in Manjai Kunda, Serekunda. U maakte in 2007 senior secondary school af

en begon aan uw studies business-marketing aan het International business college. Studies die u nog

voor de opleiding werkelijk begon moest stopzetten aangezien uw vader niet langer wilde betalen en u

van hem moest huwen. Nadien hielp u een vriendin in haar zaak.
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Nog met diezelfde vriendin ging u regelmatig op zakenreis naar Senegal en eenmalig in oktober-

november 2017 naar de Verenigde Arabische Emiraten. Vijf jaar geleden leerde u uw echtgenoot

kennen. 6 maanden na jullie ontmoeting begonnen jullie een relatie. 25 mei 2017 huwden jullie nadat u

had vernomen dat uw vader u zou uithuwelijken. Kort voor uw huwelijk ontdekte uw vader dat u in het

geheim een relatie had. Toen u zwanger was, vertelde u uw vader dat u huwde en uw ongeboren kind

bijgevolg niet onwettig was. U verklaart mishandeld te zijn geweest door uw vader en uw neven. Ook uw

echtgenoot werd door uw familie lastiggevallen en verliet zijn woonplaats. Voor uw vertrek uit Gambia

verbleef u ten gevolge van de problemen met uw vader en de verdwijning van uw echtgenoot twee

maanden bij een vriendin te Bakau. 6 augustus 2018 verliet u Gambia met uw paspoort en een visum

voor de Republiek Korea vanuit Banjul International airport. Eens in transit aangekomen in België miste

u uw connecterende vlucht en besloot u in België op 7 augustus 2018 een verzoek om internationale

bescherming in te dienen. Aangezien u niet over een visum noch over een geldige machtiging tot verblijf

voor België beschikte, werd u overgebracht naar een gesloten centrum. Nadat u werd vrijgelaten uit het

gesloten centrum, beviel u op 11 september 2018 van een dochter. U verklaart dat uw dochter bij

terugkeer naar Gambia het slachtoffer zal worden van vrouwelijke genitale verminking.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: een

origineel paspoort (PC021692) op naam van R. J. (geldig van 26/03/2016 tot 29/03/2021), ‘Register

of marriages’ en ‘Authentication of marriage certificate’ (NO. 388213), een ‘Extrait d’un acte de

naissance' van I.H.J. geboren op 11 september 2018 te Charleroi, een ‘Attestation pour obtenir

l’indemnité de grossesse et/ou de repos postnatal', een ‘Attestation pour obtenir l’allocation de

naissance', een document betreffende ‘Informations – reconnaissance de paternite’, 2 foto’s van uw

huwelijk, een inschrijvingskaart van GAMS, een attest vrouwelijke genitale verminking op naam van J.

R. (Dr. Van der Donckt, dd. 03/09/2018) en een attest vrouwelijke genitale verminking op naam van J. I.

H. (Dr. Van der Donckt, dd. 24/09/2018).

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen voor de DVZ (zie vragenlijst CGVS, vraag 6) blijkt immers dat u, gezien de te

behandelen problematiek, op de zetel van het CGVS wenste te worden gehoord door een vrouwelijke

ambtenaar. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen

verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd u

op 30 november 2018 gehoord door een vrouwelijke protection officer. Bovendien beviel u op 11

september 2018 en werd u een gehoorlokaal op het gelijkvloers toebedeeld.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Hoewel u aan het initiatief ligt van deze asielprocedure en hoewel u de enige ontvanger van deze

beslissing bent, werd uw dochter I.H.J. er door u uitdrukkelijk en integraal bij betrokken in elke etappe

van dit verzoek. Haar naam werd namelijk uitdrukkelijk in het document - bijlage 25 ingeschreven.

Tijdens het persoonlijk onderhoud van 30 november 2018 vermeldde u het risico, wat haar betreft, op

vrouwelijke genitale verminking (zie notities persoonlijk onderhoud (verder notities), p. 37).

Na een volledig onderzoek van uw administratieve dossier meent het Commissariaat-generaal dat het

nodig is, afzonderlijke beslissingen voor u en voor uw dochter I.H.J. te nemen omdat het specifieke

elementen vaststelt die dit rechtvaardigen.

Uit het onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming blijkt dat u niet voldoende

en tastbare persoonlijke elementen aanhaalt waaruit blijkt dat er, wat u betreft, een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bestaat. Bovendien

bestaan er geen ernstige en bewezen gronden die erop wijzen dat u een reëel risico op ernstige schade

loopt zoals gedefinieerd in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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U verklaart uw land van herkomst Gambia te hebben verlaten omdat u enerzijds door uw vader

gedwongen werd om te huwen en u anderzijds een geheim huwelijk aanging dat de toestemming van

uw vader niet genoot. Bij terugkeer vreest u dan ook represailles vanwege uw familie.

Bij de door u aangehaalde gebeurtenissen dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst.

U verklaart in 2007 – nadat u de secundaire school afmaakte – college te hebben willen aanvatten. Uw

vader verhinderde u echter uw studies verder te zetten aangezien hij van mening was dat u te oud werd

en u moest huwen. Bovendien had hij reeds een geschikte huwelijkskandidaat voor u gekozen (zie

notities, p. 17). Het verwondert dan ook ten zeerste dat u in augustus 2018 – wanneer u Gambia verliet

– door uw vader nog steeds niet werd uitgehuwelijkt. U verklaart dat u steevast weigerde tegemoet te

komen aan de wens van uw vader om te huwen met zijn keuze (zie notities, p. 18). Dat u er echter

gedurende 11 jaar in slaagde om de boot af te houden is gezien het tirannieke karakter dat u tracht te

schetsen van uw vader (zie infra), niet aannemelijk. Indien uw vader u werkelijk op 19-jarige leeftijd – of

eerder (zie notities, p.22) aan iemand had beloofd, is het zeer ongeloofwaardig dat hij die belofte op 30-

jarige leeftijd nog niet zou hebben waargemaakt. Ook al stelt u dat Gambiaanse meisjes trouwen

wanneer hun ouders een geschikte huwelijkskandidaat hebben gevonden – wat in uw geval reeds in

2007 was – hebt u geen verklaring waarom u niet werd uitgehuwelijkt door uw vader. U gevraagd of u

met uw 29 jaren oud niet eerder oud was, bevestigt u dat het oud was maar er wel degelijk

een huwelijkskandidaat was. U wilde hem echter niet en u bleef uw vader daaromtrent lastigvallen. U

gevraagd hoe u het huwelijk met de man van uw vader zijn keuze kon uitstellen, stelt u uw vader altijd te

hebben bedreigd dat u zou wegrennen indien hij u zou verplichten. Hij wees u er echter op dat u geen

keuze had (zie notities, p. 31). Vervolgens merkt u zeer opmerkelijk op dat uw vader er niet om gaf of u

nu of later trouwde met de man aan wie hij zijn woord had gegeven. Het is onaannemelijk dat uw vader

– en de man – er niet om zouden geven of u 17 of 30 jaar oud was ten tijde van het huwelijk. U

gevraagd of uw vader geen afspraak had met de huwelijkskandidaat, stelt u dat uw vader had

afgesproken dat u zou huwen nadat u de school afmaakte (zie notities, p. 31). U meent dat uw vader

dacht dat u later begrip zou kunnen opbrengen voor het huwelijk, maar u bleef weigeren. Ook oppert u

dat uw vader mogelijks dacht dat u medewerking zou weigeren met de huwelijkskandidaat na het

huwelijk. Desalniettemin blijft het onaannemelijk dat uw vader en zijn huwelijkskandidaat het nodige

geduld en consideratie aan de dag legden om het huwelijk meer dan 10 jaar uit te stellen. De door u

aangehaalde reden, m.n. uw weigering, is in de praktijk weinig realistisch en wijst alvast, per definitie,

niet op een 'gedwongen' huwelijk.

Bovendien slaagt u er niet in te overtuigen met betrekking tot uw profiel en de omstandigheden waarin u

verklaart te zijn opgegroeid. U schildert uw vader af als een man die u reeds op jongere leeftijd

uithuwelijkte, als een man wiens toestemming u voor alles diende te vragen (zie notities, p.19), als een

vader die u mishandelde wanneer hij te weten kwam dat u in het geheim met een man huwde, als een

persoon die u zou doden indien u zou terugkeren naar uw land van herkomst. Dit is echter in tegenstrijd

met het geheel aan verklaringen die aantonen dat u als jonge vrouw erg veel vrijheid had. Zo bezocht u

maandelijks uw moeder te Brikama (zie notities, p.8). Nog binnen Gambia reisde u zeer frequent naar

Bakau waar uw partner en een vriendin woonachtig waren (zie notities, p. 16, p.18). U verklaart uw

echtgenoot vijf jaar geleden te hebben leren kennen tijdens een handbalwedstrijd (zie notities, p. 20).

Telkens u en uw partner vrij waren, troffen jullie elkaar in zijn huis te Bakau of gingen jullie samen naar

het park of naar wedstrijden kijken (zie notities, p. 21-23). Ook blijkt uit uw paspoort en uw

verklaringen dat u regelmatig reisjes ondernam naar het buitenland. Zo blijkt dat u in augustus 2017

Gambia verliet. U reisde bovendien op 30 oktober 2017 via Senegal naar de Verenigde Arabische

Emiraten waar u 1 november 2017 arriveerde. 11 november landde u te Dakar, Senegal en 12

november keerde u terug naar Gambia. Op 18 februari en op 21 februari 2018 reisde u eveneens vanuit

Gambia naar Senegal (zie notities, p. 18). U verklaart die reizen te hebben kunnen ondernemen mits

toestemming van uw vader. Desalniettemin verwondert het dat uw vader – die u reeds lange tijd wilde

uithuwelijken en dat volgens uw verklaringen niet deed daar u steevast weigerde en uit angst dat u

anders zou weglopen – u zulke vrijheid toestond. Dit maakt dat het geheel van uw

verklaringen verzonnen overkomt.

Kortom bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u het risico liep uitgehuwelijkt te

worden in Gambia, noch dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst dat risico zou lopen.
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In het kader van uw verzoek om internationale bescherming haalt u bovendien een geheim huwelijk aan

dat niet de goedkeuring genoot van uw vader en waardoor u zich genoodzaakt zag uw land van

herkomst Gambia te verlaten. Ook bij het door u aangehaalde huwelijk - alvast zoals u dat schetst-

dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst.

Het spreekt tot de verbeelding en ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten

dat u nog steeds zeer veel vrijheid genoot nadat uw vader te weten kwam dat u een geheime relatie

had. U verklaart niet te weten hoe uw vader erachter kwam dat u een relatie had, noch herinnert u zich

wanneer hij het exact ontdekte – al was het wel vooraleer u huwde op 25 mei 2017. U voegt wel toe dat

hij weigerde u naar buiten te laten gaan en u telkens u terugkeerde naar huis, geslagen werd door hem

en hij u vroeg waarom u wegging en waar u heenging (zie notities, p. 23). U gevraagd hoe uw vader

reageerde toen hij er voor het eerst achter kwam, antwoordt u dat hij ‘allerlei dingen zei en u beledigde’.

Wanneer u zei dat u de man leuk vond en met hem wilde huwen, werd u ernstig geslagen door uw

vader terwijl uw neven u vasthielden. Uw vader bedreigde u met de dood indien u zou huwen met uw

partner of u hem opnieuw zou zien (zie notities, p. 24). Voorgaande in het achterhoofd houdende, is het

zeer opmerkelijk dat u er toch in sloeg met uw echtgenoot te huwen, telkens met hem af te spreken

en dat u in augustus 2017, oktober 2017 en februari 2018 de toestemming zou hebben gekregen om

Gambia te verlaten en naar het buitenland te reizen. Voor uw huwelijk sloeg u erin met uw partner af te

spreken onder het voorwendsel op bezoek te gaan bij uw vriendin in Bakau. U ontmoette uw partner

eveneens in het openbaar in zijn gebied wanneer jullie naar het park gingen of naar voetbalwedstrijden

(zie notities, p. 23). U benadrukt dat het zijn gebied was waar jullie afspraken maar aangezien uw

woonplaats –Manjai Kunda- en de woonplaats van uw partner – Bakau – 7 à 7.5 kilometer – 16 à 20

minuten per auto (zie administratief dossier) – van elkaar zijn verwijderd, is het opmerkelijk dat u uw

geheime relatie zo openlijk zou hebben beleefd. Het verwondert bovendien dat u zelf niet kan duiden

hoe ver Manjai-Kunda van Bakau verwijderd is aangezien zowel uw partner als uw beste vriendin daar

woonden en u vaak bij hen op bezoek ging (zie notities, p. 14).

Na uw huwelijk – toen uw vader al wist van de relatie – sloeg u er nog steeds in uw echtgenoot te

bezoeken in zijn huis. U gevraagd hoe u het huis kon verlaten nadat uw vader te weten kwam dat u een

relatie had, stelt u zonder iets te zeggen naar buiten te zijn gegaan en bij terugkeer te zijn geslagen door

uw vader. Ook wanneer u naar uw vriend ging, beschuldigde uw vader u ervan heimelijk naar uw

partner te zijn gegaan. Nochtans sloeg u er wel in het huis te verlaten, wat opmerkelijk is. U gevraagd

wat uw vader ervan vond dat u naar Dubai ging, verklaart u dat hij er ‘niets’ van vond – hij wist immers

dat u niet werkte en niets deed en dat hij u toeliet een beetje geld voor uzelf te verdienen. Bovendien

vertrouwde uw vader de vriendin waarmee u reisde en wist hij dat u door haar niet zou worden uitgebuit

(zie notities, p. 19). Desalniettemin spreekt het tot de verbeelding dat uw vader – die inmiddels op de

hoogte was van uw relatie – u zou hebben toegelaten met een vriendin een zakenreis naar de

Verenigde Arabische Emiraten te ondernemen. U erop gewezen dat u ondanks de behandeling van uw

vader er toch in sloeg naar Dubai en Senegal te reizen, antwoordt u naast de kwestie dat u ondanks

het verbod van uw vader om het huis te verlaten, het huis toch verliet en u zich neerlegde bij de

gevolgen ervan totdat het u teveel werd en u besloot om enkele dagen in het huis van uw vriendin te

spenderen. U diezelfde vraag nogmaals gesteld, verklaart u periodes meer thuis te hebben verbleven en

uw vader te hebben gehoorzaamd opdat hij zou denken dat u de man had verlaten en dat u –wanneer

uw vriendin u vroeg om te reizen – iets deed om uw vader te paaien (zie notities, p. 30). Bovendien

waren het uw vriendin en haar partner die uw vader overtuigden (zie notities, p. 31).

Het plaatje van het geheel van uw verklaringen omtrent het gedwongen huwelijk en het door u

afgesloten geheim huwelijk klopt niet. Het is niet geloofwaardig dat uw vader die u sinds 2007 wilde

uithuwelijken u dermate veel vrijheid gaf – zelfs nadat hij erachter kwam dat u in het geheim een relatie

had en hij u ten gevolge daarvan mishandelde.

Er dienen ook bedenkingen te worden geplaatst bij uw verklaringen omtrent de toekomst met uw

partner/ echtgenoot. U verklaart ondanks de tegenkanting van uw familie besloten te hebben te trouwen

met uw partner omdat hij uw ware liefde is. U gevraagd of u dacht aan de gevolgen, antwoordt u

bevestigend en stelt u dat indien uw vader erachter zou komen, hij u erge dingen – tot de dood toe –

zou hebben aangedaan – wat gebeurde (zie notities, p. 26) – waarmee u niet aangeeft stil te hebben

gestaan bij de gevolgen van uw huwelijk. U gevraagd hoe u uw toekomst met uw echtgenoot zag –

wetende dat uw huwelijk niet werd aanvaard door uw vader, antwoordt u te hebben geloofd dat het goed

zou gaan maar dat het niet goed kon gaan zolang u in Gambia was. U geeft aan het met uw man over te

toekomst te hebben gehad en te hebben gepraat over samen te gaan wonen op een meer comfortabele

plek als hij een betere job had.
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U gevraagd hoe u dat zou hebben kunnen verwezenlijken zonder de goedkeuring van uw familie, stelt u

dat het erg moeilijk zou zijn geweest en verwijst u naar de problemen waarmee u en uw man werden

geconfronteerd. U nogmaals gevraagd wat jullie plan was eens jullie waren getrouwd, verklaart u te

hebben gepland samen te blijven en jullie ouders ervan te overtuigen het huwelijk te steunen en – indien

dat niet lukte – het gebied te verlaten en elders te gaan wonen waar niemand jullie kende. U herhaalt –

erg vaag – te hebben gepland samen te gaan wonen, baby’s te hebben en voor de baby’s te zorgen.

Erg concrete plannen hadden jullie klaarblijkelijk niet, wat gezien de omstandigheden van jullie relatie en

huwelijk toch enigszins verwondert. U bijgevolg gevraagd welke concrete plannen jullie hadden –

rekening houdend met de afkeuring van uw vader, stelt u concreet te hebben gepland om samen te

wonen. U nogmaals gevraagd hoe, antwoordt u door uw vader en de familie van uw man te overtuigen

en herhaalt u de problemen die jullie hadden. U gevraagd waarom u dacht of vermoedde dat uw vader

het huwelijk zou goedkeuren, oppert u dat hij het misschien eens zou zijn in de toekomst en u niet inziet

waarom hij enkel omwille van het financiële aspect zou weigeren aangezien jullie tot dezelfde stam

behoren en dezelfde religie aanhangen (zie notities, p. 27-29). Uw redenering dienaangaande is echter

kortzichtig daar u stelt dat uw vader u eerder al beloofde aan een andere man en hij inging tegen jullie

relatie. U gevraagd of u er met uw echtgenoot over praatte wat jullie zouden doen indien uw vader zijn

goedkeuring niet gaf, antwoordt u te hebben gezegd dat u het huis van uw familie zou verlaten en

samen met hem zou gaan wonen – waarmee u er wederom niet in slaagt concrete plannen naar voren

te schuiven. Ook over de zichtbaarheid van uw zwangerschap en de gevolgen daarvan lijkt u niet te

hebben nagedacht. U gevraagd of u eraan dacht wat u zou doen eens de zwangerschap bekend

geraakte, geeft u aan de waarheid van uw huwelijk te hebben verteld eens duidelijk werd dat u zwanger

was. Uit uw verklaringen blijkt geenszins dat u nadacht over de gevolgen van uw geheim huwelijk en uw

zwangerschap, noch dat u concrete plannen met uw echtgenoot maakte hoe jullie leven er zou uitzien

na het huwelijk en met een baby. U gevraagd hoe jullie samen voor de baby zouden hebben kunnen

zorgen, antwoordt u ongerust te zijn geweest, maar dat jullie klaar waren om het risico te nemen om

samen te wonen – tot hij vertrok (zie notities, p. 34), waaruit evenmin concrete en doordachte plannen

blijken.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat u weinig tot geen initiatief heeft genomen om in contact te

komen met uw echtgenoot. U verklaart één keer een telefoon te hebben kunnen gebruiken om via uw

beste vriendin A. in contact te komen met uw echtgenoot toen u in het gesloten centrum verbleef (zie

notities, p. 13-14 en p. 33-34). Uw man keerde terug naar Gambia, vroeg uw vriendin naar u en

tezamen hebben ze u gebeld. U verklaart geen contact meer te hebben gehad met A. omdat u – nadat u

het centrum verliet – geen simkaart had en u – nadat u recent een telefoon werd gegeven – u

onvoldoende krediet heeft om een internationaal telefoongesprek te voeren (zie notities, p. 34). Het is

opmerkelijk dat u niet meer moeite heeft gedaan om uw echtgenoot te contacteren daar hij de reden zou

zijn geweest dat u problemen had met uw familie, u met uw familie brak en het land heeft verlaten en hij

bovendien ‘de persoon is van wie u houdt en met wie u de rest van uw leven wilt spenderen’ (zie

notities, p. 26).

Ter staving van uw huwelijkt legt u volgende documenten neer: Register of marriages’, ‘Authentication of

marriage certificate’ (NO. 388213) en 2 foto’s van uw huwelijk. Ten eerste dient opgemerkt dat

bovenstaande documenten geenszins het geheime en ontoelaatbare karakter van het huwelijk

aantonen. Hoogstens wordt –indien wordt aangenomen dat het authentieke documenten zijn - hiermee

aangetoond dat een huwelijk werd afgesloten. Bovendien dient te worden gewezen op enkele

bijzonderheden aangaande de door u neergelegde documenten. In het ‘Register of marriages’ staat bij

residentie van zowel bruidegom (H.M.J.) als bruid (R.J. hetzelfde, namelijk: Kololi Sanchaba – een

plaatsnaam die u nergens vermeldt. U verklaart immers dat u woonachtig was te Manjai Kunda,

Serekunda en dat uw partner in Gajikalli [Kachikally] Bakau woonde (zie notities, p. 5-6 en p. 21) (zie

ook map administratief dossier). Bovendien verklaart u nooit samen te hebben gewoond met uw

partner/echtgenoot: u woonde immers – met uitzondering van de laatste twee maanden voor uw vertrek

bij een vriendin te Bakau – steeds bij uw vader in Manjai Kunda. Dat bovendien M. S. J. staat vermeld

bij ‘name and residence of guardian of bride’ verwondert eveneens daar u verklaart dat uw moeder M.

S. [S.] heet en zij bijgevolg volgens de door u neergelegde akte uw voogd zou zijn. Dit vermeldt u echter

niet tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS. Dat u tenslotte niet weet in welke moskee de

huwelijksplechtigheid plaatsvond terwijl het genoteerd staat op de door u neergelegde akte (zie notities,

p. 24), verbaast.

In verband met uw minderjarige dochter I.H.J., geboren op 11 september 2018 in Charleroi, hebt u, wat

haar betreft, een vrees voor vrouwelijke genitale verminking in geval van terugkeer naar Gambia

aangehaald.
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Na een grondig onderzoek van de aangehaalde vrees in hoofde van dit kind heb ik besloten,

haar de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen omdat er, wat haar betreft, een risico op

vrouwelijke genitale verminking bestaat.

Ten informatieve titel vestig ik uw aandacht op het feit dat België vrouwelijke genitale verminking

streng veroordeelt. Deze praktijk maakt het voorwerp uit van een specifieke strafbaarstelling in het

Belgisch recht op basis van de volgende wetsbepalingen: Artikel 409 van het Strafwetboek:

“§1. Hij die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk

geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar toestemming, wordt gestraft met

gevangenisstraf van drie jaar tot vijf jaar. De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen

tot een jaar.”

§2. Indien de verminking uitgevoerd wordt op een minderjarige of met een winstoogmerk, is de straf

opsluiting van vijf jaar tot zeven jaar.”

§ 3. Indien de verminking een ongeneeslijk lijkende ziekte of een blijvende arbeidsongeschiktheid

heeft veroorzaakt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

§ 4. Wanneer de verminking zonder het oogmerk om te doden, toch de dood ten gevolge heeft, is de

straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.”

§ 5. Is de in § 1 bedoelde verminking op een minderjarige of een persoon die uit hoofde van zijn

lichaams of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, uitgevoerd door zijn

vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, of door enige andere persoon die gezag

heeft over de minderjarige of de onbekwame, of door een persoon die hen onder zijn bewaring heeft, of

door een persoon die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, dan wordt het

minimum van de bij de §§ 1 tot 4 bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met

twee jaar verhoogd in geval van opsluiting.”

Artikel 10ter, 2° van het Wetboek van Strafvordering:

“Eenieder kan in België vervolgd worden wanneer hij zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig

maakt aan: … 2° een van de misdrijven bepaald in de artikelen 371/1 tot 377 en 409, van hetzelfde

Wetboek, indien het feit werd gepleegd op een minderjarige.”

Artikel 422 bis van het Strafwetboek, dat het niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar

strafbaar stelt en betrekking heeft op elke persoon die het gevaar voor een jong meisje dat wordt

bedreigd met genitale verminking, niet zou melden, bepaalt het volgende: “Met gevangenisstraf van acht

dagen tot een jaar en met geldboete [...] wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen

aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die

toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. [...] De straf bedoeld in het eerste lid

wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is.”

De commissaris-generaal dient u ervan op de hoogte te brengen dat het krachtens artikel 29 van het

Wetboek van Strafvordering zijn plicht is om, bij de uitoefening van zijn functie, bij de procureur des

konings elke inbreuk op artikel 409 en 422 bis van het Strafwetboek aan te geven.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een attest vrouwelijke genitale

verminking op naam van J. R.e (Dr. Van der Donckt, dd. 03/09/2018) en een attest vrouwelijke genitale

verminking op naam van J.I.H. (Dr. Van der Donckt, dd. 24/09/2018) neer. Hieruit blijkt dat uw dochter

geen vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan en uzelf VGV type II (volledige verwijdering van

de clitoris en gedeeltelijke verwijdering van de kleine schaamlippen).

Wat uw eigen genitale verminking betreft, wordt dit element niet in vraag gesteld. Deze beslissing is

echter niet gebaseerd op de realiteit van de verminking die u hebt ondergaan. U geeft aan niet te

kunnen genieten van seksuele relaties met uw echtgenoot (zie notities, p. 38). Vrouwelijke genitale

verminking wordt beschouwd als vervolging terwijl de gevolgen van en het lijden ten gevolge van VGV

op zich geen daden van vervolging zijn. Er dient te worden aangetoond dat de gevolgen van VGV in

geval van terugkeer een vrees voor vervolging constitueren, wat in casu niet het geval is.
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Uw verklaringen psychologisch te worden beïnvloed wanneer u denkt aan de pijn van de VGV staaft u

niet met medische attesten. De internationale bescherming van het Verdrag van Genève heeft tot doel,

een asielzoeker te beschermen tegen mogelijke vervolgingen en niet de schade van een vroegere

vervolging te herstellen. De erkenning van de hoedanigheid van vluchteling op basis van het

Verdrag van Genève is voor de rest volledig ondoeltreffend om een einde te maken aan het fysieke en

psychische lijden in verband met de vervolging, aangezien het bestaan van dit lijden losstaat van de

juridische status van betrokkene. Bovendien zou het psychologische welzijn dat voortvloeit uit het

vooruitzicht, in een land van bescherming een status te kunnen genieten die recht geeft op een

adequate verzorging van dit lijden, alleen niet volstaan om de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling te rechtvaardigen.

Wat de afwezigheid van vrouwelijke genitale verminking bij uw dochter betreft, werd dit document in

aanmerking genomen door het Commissariaat-generaal bij de erkenning van de vluchtelingenstatus aan

uw dochter I.. Dit document versterkt namelijk de overtuiging van het Commissariaat-generaal dat uw

dochter moet worden beschermd. U legt eveneens een lidkaart van GAMS neer. Hiermee toont u uw

engagement aan uw dochter tegen vrouwelijke genitale verminking te bescherming, wat enkel

aangemoedigd kan worden.

U verklaart dat uw familie uw dochter zou willen laten besnijden om wraak te nemen op u (zie notities, p.

41). De door u aangehaalde feiten zijn echter niet geloofwaardig. U gevraagd wat de gevolgen zouden

zijn voor uzelf indien u in uw land van herkomst weigert om uw dochter te laten besnijden, stelt u dat ze

spirituele bezweringen zouden kunnen gebruiken om u van mening te doen veranderen (zie notities, p.

42). U gevraagd om dat uit te leggen, antwoordt u dat ‘Ze iets zullen doen om te zeggen, je respecteert

de traditie en cultuur niet. Ze zullen een vloek uitspreken en het is niet gemakkelijk om dat te doen als je

in hun buurt bent – waar ze u kunnen zien’. U gevraagd waarom u denkt dat voorgaande zal gebeuren,

geeft u aan dat te hebben gezien. U gevraagd wat voor vloek, antwoordt u een slechte vloek (zie

notities, p. 42). Dit betreft echter een subjectieve en hypothetische vrees - bovendien gestoeld op

bijgeloof - die u geenszins weet te onderbouwen.

Ten slotte heeft het louter feit dat u de ouder bent van een dochter die als vluchteling werd erkend, geen

gevolg voor uw verzoek om internationale bescherming en geeft het u niet automatisch het recht

op erkenning van de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig het beginsel van de

gezinseenheid.

Het principe van de gezinseenheid kan leiden tot een uitbreiding van de internationale bescherming voor

personen aan wie er niet wordt gevraagd te bewijzen dat ze persoonlijke redenen hebben om vervolging

te vrezen wegens een van de gronden van het Verdrag van Genève of dat ze persoonlijk een risico op

ernstige schade lopen in de zin van artikel 48/4 van de Wet van 15 december 1980, en moet worden

begrepen als een afgeleide vorm van bescherming, een gevolg van de kwetsbare situatie waarin het

gedwongen vertrek van hun echtgenoot of van hun natuurlijke beschermer hen plaatst. Deze uitbreiding

kan alleen gunstig zijn voor personen ten laste en voor zover geen enkele specifieke omstandigheid in

verband met de status van deze personen of met hun betrokkenheid bij de handelingen bedoeld in

artikel 1, afdeling F van het Verdrag van Genève of in artikel 55/4 van de Wet van 15 december 1980 dit

in het gedrang brengt. Naast de echtgenoot of de partner van de vluchteling of van de persoon die

subsidiaire bescherming geniet, kunnen zijn kinderen ten laste alsook andere naaste familieleden van

wie bewezen is dat ze te zijnen laste zijn, deze uitbreiding genieten. Met persoon ten laste bedoelen we

een persoon die wettelijk onder het gezag staat van de vluchteling of van de persoon die subsidiaire

bescherming geniet, of die wegens zijn leeftijd, invaliditeit of de afwezigheid van eigen

bestaansmiddelen afhangt van zijn materiële of financiële bijstand. Aangezien u niet ten laste van uw

dochter I. bent, kunt u geen aanspraak maken op de toepassing van het beginsel van de

gezinseenheid.

In verband met het feit dat u beweert de opvoeding van uw dochter in België te willen verzekeren (zie

notities, p. 37), merkt het Commissariaat-generaal op dat het zich in het kader van zijn bevoegdheid op

basis van de wet van 15 december 1980 uitsluitend uitspreekt over de erkenning van de hoedanigheid

van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg valt het respect

voor het privé- en gezinsleven in België niet onder de bevoegdheid van het Commissariaat-generaal,

dat zich beperkt tot een onderzoek van de elementen in verband met de criteria zoals bepaald in artikel

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980.

C. Conclusie
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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.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit mevrouw J.R. de ouder is van een minderjarig kind aan

wie de vluchtelingenstatus werd erkend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Aangaande het statuut van vluchteling beroept verzoekster zich op de schending van de materiële

motiveringsplicht.

Verzoekster stelt:

“Uitgaande van de feitelijke gegevens van het dossier, blijkt dat het CGVS op een kennelijk onredelijke

wijze tot haar besluit is gekomen.

Op 14.02.2019 nam het CGVS in hoofde van de dochter van verzoekster, I. H. een beslissing tot

erkenning als vluchteling, op basis van het feit dat de dochter van verzoekster bij terugkeer naar

Gambia het slachtoffer zal worden van genitale verminking.

De weigeringsbeslissing in hoofde van verzoekster, leidt dit ertoe dat verzoekster het land zou moeten

verlaten en gescheiden zou worden van haar dochter van enkele maanden oud.

Het CGVS dient bij het nemen van de beslissing rekening te houden met alle elementen dienstig aan de

zaak. Alleen al op basis van het feit dat verzoekster zou moeten terugkeren naar Gambia ten gevolge

van de bestreden beslissing, zonder haar dochter, houdt in dat het CGVS op een kennelijk onredelijke

wijze tot haar besluit is gekomen.

Verzoekster voegt toe dat een procedure gezinshereniging niet mogelijk is in haar geval. De wet stelt

immers als voorwaarde dat de minderjarige erkende vluchteling jonger dan 18 jaar als niet-begeleide

minderjarige België moet binnen gereisd zijn.

Zie artikel 10, §1, 7°: (…)

Een aanvraag tot regularisatie van verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt een

verzoek in voor een gunstmaatregel van de overheid. Verzoekster kan uit voornoemd artikel geen

rechten putten. Deze procedure is voor verzoekster, omwille van de administratieve bijdrage van 350,00

euro een erg kostelijke procédure. Zij heeft immers geen middelen.

Verzoekster volhardt daarnaast in de verklaringen afgelegd tijdens haar gehoor op het CGVS op 30

november 2018.

Zij wenst daarnaast volgende toelichtingen te geven bij de weigeringsbeslissing van het CGVS van

14.02.19.

Zij bevestigt dat zij haar land van herkomst, Gambia, verlaten heeft omwille van enerzijds het feit dat zij

door haar vader gedwongen werd om te huwen met een kandidaat waar zij niet achter stond en

anderzijds omdat zij een geheim huwelijk heeft afgesloten met haar vriend, zonder dat dat huwelijk te

goedkeuring van haar vader wegdroeg.

(….) Zoals toegelicht tijdens het gehoor op het CGVS van 30.11.2018, heeft verzoekster geen goede

relatie met haar ouders, die uit de echt gescheiden zijn toen verzoekster nog een kind was. Haar vader

is zeer autoritair en agressief, met haar moeder heeft verzoekster nooit een hechte band opgebouwd,

omdat zij tamelijk ver weg woonde van verzoekster (gehoorverslag pagina 8).

Nochtans kon zij bij haar moeder wel terecht met haar problemen, maar zij kon niet intrekken bij haar

moeder omdat haar vader haar zou vinden bij haar moeder, en omdat haar moeder het financieel niet

erg breed had.

De vader ligt aan de oorzaak van haar vertrek uit haar land van herkomst (gehoorverslag pagina 13).

Verzoekster werd door haar vader uitgehuwelijkt. Van in het begin heeft zij zich steeds verzet tegen de

huwelijkskandidaat die haar vader voor haar gekozen had.

Op 25 mei 2017 trad zij in het huwelijk met de eigen gekozen kandidaat. Beiden leerden elkaar kennen

langs het handbalveld en na een periode van 6 maanden startten zij een serieuze relatie. Het dochtertje

van verzoekster, I., is ook zijn dochter. Verzoekster had verwacht dat haar vader hem zou "erkennen"

als haar echtgenoot, daar zij toch van dezelfde stam zijn en beiden moslim zijn. Omdat deze man te

weinig financiële middelen had, werd hij niet erkend door de vader van verzoekster. Verzoekster werd

door haar vader en neven mishandeld. Ook haar echtgenoot werd door haar familie lastig gevallen,

zodat deze laatste zijn woonplaats moest verlaten.

Verzoekster bevestigt dat zij haar studies niet heeft kunnen verderzetten omdat haar vader vond dat zij

te oud werd en moest huwen (met zijn kandidaat) . Het CGVS vindt het verbazend dat verzoekster

gedurende 11 jaar de boot kon afhouden, gelet op het tirannieke karakter van de vader.
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Op pagina 31 van het gehoorverslag, legt verzoekster uit dat zij er inderdaad in geslaagd was om het

huwelijk af te houden door steeds te blijven weigeren en ermee te dreigen om weg te lopen.

(…)

Het CGVS stelt verder dat verzoekster er nog steeds in slaagde haar partner te zien in zijn huis, dus ook

na het huwelijk.

Verzoekster bevestigt dat zij er inderdaad in sloeg om het huis te verlaten, maar dat zij bij terugkeer

mishandeld werd door haar vader (en neven) indien zij vermoedden dat zij haar echtgenoot had gezien.

De situatie in Gambia was voor verzoekster dermate onleefbaar geworden, dat zij het land diende te

verlaten. Zij verliet het land op 6 augustus 2018 met paspoort en een visum voor de Republiek Korea -

zij miste een connectieve vlucht en vroeg internationale bescherming aan in België op 7 augustus 2018,

zwanger zijnde van haar dochter.

Het CGVS is op een kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit gekomen. Het middel is gegrond.”

2.1.2. Aangaande het statuut van subsidiaire bescherming is verzoekster van oordeel dat zij een reëel

risico op ernstige schade loopt in de zin van voormeld artikel 48/4 § 2, b) en c) en verwijst naar hetgeen

hoger uiteengezet is.

Beoordeling

2.2.1. Verzoekster verwijst naar de erkenning van haar dochter als vluchteling en stelt dat het onredelijk

is dat zij ingevolge de bestreden beslissing zonder haar dochter zou moeten terugkeren naar Gambia.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat het doel van een verzoek tot internationale bescherming niet

is om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te horen bevestigen.

Te dezen kan nuttig verwezen worden naar artikel 23.2 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 ‘inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor bescherming’ (hierna: Richtlijn 2011/95).

Artikel 23.2 van de Richtlijn 2011/95 voorziet enkel de waarborg “dat gezinsleden van de persoon die

internationale bescherming geniet die zelf niet in aanmerking komen voor dergelijke bescherming

aanspraak kunnen maken op de in de artikelen 24 tot en met 35 genoemde voordelen, overeenkomstig

de nationale procedures en voor zover verenigbaar met de persoonlijke juridische status van het

gezinslid”.

Wat de verblijfstitels betreft, voorziet artikel 24.1, tweede lid, van de Richtlijn 2011/95 dat “onverminderd

het bepaalde in artikel 23, lid 1, […] de aan de gezinsleden van de personen met de vluchtelingenstatus

af te geven verblijfstitel minder dan drie jaar geldig […] en verlengbaar [kan] zijn”.

De voornoemde bepalingen voorzien dus net de mogelijkheid dat gezinsleden (van de persoon die

internationale bescherming geniet) zelf deze beschermingsstatus niet krijgen doch dat hen

overeenkomstig de nationale procedures een verblijfstitel wordt gegeven die minder dan drie jaar geldig

kan zijn (RvS 30 oktober 2018, nr. 242.828).

Verzoekster dient aldus gebruik te maken van de geëigende procedures die zouden kunnen leiden tot

een verblijfsrecht in België op basis van de gezinssituatie. Aan het voorgaande wordt geen afbreuk

gedaan doordat te dezen geen gezinshereniging mogelijk zou zijn met toepassing van artikel 10, § 1,

van de Vreemdelingenwet omdat verzoeksters kind in België is geboren en er steeds heeft verbleven

(zie ook: RvS 30 oktober 2018, nr. 242.828). Het feit dat dat zij voor de procedure een administratieve

bijdrage moet betalen kan evenmin aangenomen worden als nuttig element om te stellen dat zij geen

beroep kan doen op de voorziene procedures.

De Raad treedt dan ook verweerder bij waar deze oordeelt:

“Ten slotte heeft het louter feit dat u de ouder bent van een dochter die als vluchteling werd erkend,

geen gevolg voor uw verzoek om internationale bescherming en geeft het u niet automatisch het

recht op erkenning van de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig het beginsel van de

gezinseenheid.

Het principe van de gezinseenheid kan leiden tot een uitbreiding van de internationale bescherming voor

personen aan wie er niet wordt gevraagd te bewijzen dat ze persoonlijke redenen hebben om vervolging

te vrezen wegens een van de gronden van het Verdrag van Genève of dat ze persoonlijk een risico op

ernstige schade lopen in de zin van artikel 48/4 van de Wet van 15 december 1980, en moet worden

begrepen als een afgeleide vorm van bescherming, een gevolg van de kwetsbare situatie waarin het

gedwongen vertrek van hun echtgenoot of van hun natuurlijke beschermer hen plaatst.
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Deze uitbreiding kan alleen gunstig zijn voor personen ten laste en voor zover geen enkele specifieke

omstandigheid in verband met de status van deze personen of met hun betrokkenheid bij de

handelingen bedoeld in artikel 1, afdeling F van het Verdrag van Genève of in artikel 55/4 van de Wet

van 15 december 1980 dit in het gedrang brengt. Naast de echtgenoot of de partner van de vluchteling

of van de persoon die subsidiaire bescherming geniet, kunnen zijn kinderen ten laste alsook andere

naaste familieleden van wie bewezen is dat ze te zijnen laste zijn, deze uitbreiding genieten. Met

persoon ten laste bedoelen we een persoon die wettelijk onder het gezag staat van de vluchteling of van

de persoon die subsidiaire bescherming geniet, of die wegens zijn leeftijd, invaliditeit of de afwezigheid

van eigen bestaansmiddelen afhangt van zijn materiële of financiële bijstand. Aangezien u niet ten laste

van uw dochter I. bent, kunt u geen aanspraak maken op de toepassing van het beginsel van de

gezinseenheid.

In verband met het feit dat u beweert de opvoeding van uw dochter in België te willen verzekeren (zie

notities, p. 37), merkt het Commissariaat-generaal op dat het zich in het kader van zijn bevoegdheid op

basis van de wet van 15 december 1980 uitsluitend uitspreekt over de erkenning van de hoedanigheid

van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg valt het respect

voor het privé- en gezinsleven in België niet onder de bevoegdheid van het Commissariaat-generaal,

dat zich beperkt tot een onderzoek van de elementen in verband met de criteria zoals bepaald in artikel

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980.”

2.2.2. Inzake haar persoonlijke situatie verwijst verzoekster naar haar verklaringen over de relatie met

haar ouders, het gedwongen huwelijk en het geheim huwelijk. In het verzoekschrift bevestigt zij de

verklaringen die ze bij verweerder aflegde.

De verwijzingen naar haar verklaringen zijn echter niet afdoende om de omstandige motivering te

weerleggen waar deze vaststelt dat (i) verzoekster niet aannemelijk maakt gedurende 11 jaar te kunnen

ontsnappen aan het gedwongen huwelijk gezien het tirannieke karakter van haar vader; (ii) het

onaannemelijk is dat haar vader – en de man – er niet om zouden geven of zij 17 of 30 jaar oud was ten

tijde van het huwelijk; (iii) het onaannemelijk is dat haar vader en zijn huwelijkskandidaat het nodige

geduld en consideratie aan de dag legden om het huwelijk meer dan 10 jaar uit te stellen; (iv)

verzoekster niet overtuigt met betrekking tot haar profiel en de omstandigheden waarin zij verklaart te

zijn opgegroeid; (v) de geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten wordt ondermijnd omdat zij

nog steeds zeer veel vrijheid genoot nadat haar vader te weten kwam dat zij een geheime relatie had;

(vi) verzoekster haar toekomstplannen met haar echtgenoot weinig concreet kon maken; (vii)

verzoekster weinig tot geen initiatief heeft genomen om in contact te komen met haar echtgenoot; (viii)

de bijgebrachte documenten inzake het geheime huwelijk elementen bevatten die niet te verzoenen zijn

met verzoeksters verklaringen.

Deze motiveringen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent en worden niet

concreet weerlegd; derhalve worden ze door de Raad overgenomen.

2.2.3. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

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

Vreemdelingenwet.

2.2.4. In zoverre verzoekster zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, §

2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij de

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij dat de situatie in haar land van herkomst beantwoordt aan

het bepaalde in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 tweeëntwintig mei tweeduizend negentien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


