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 nr. 223 155 van 24 juni 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS 

Torhoutsesteenweg 335 

8400 OOSTENDE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 september 2018 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. CHRISTIAENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 14 maart 2018 een aanvraag in voor het bekomen van een visum lang verblijf, 

teneinde haar zus, die de Belgische nationaliteit heeft, te vervoegen.  

 

Met de bestreden beslissing werd het gevraagde visum geweigerd, op grond van de volgende motieven: 

 

“Aangezien betrokkene zich wenst te vestigen bij A. V. W. A., kan zij niet genieten van gezinshereniging 

op basis van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 
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De afgifte van een humanitair visum wordt niet toegestaan van rechtswege en kan enkel plaats vinden 

op een individuele basis en slechts in uitzonderlijke gevallen, op basis van een gestaafde en 

gefundeerde aanvraag, waarvan er geen exhaustieve lijst van bewijzen bestaat. De afgifte betreft een 

discretionaire bevoegdheid met een brede appreciatiemarge bij de beslissing tot toekenning van een 

dergelijk visum, het betreft een gunst en geen recht. 

 

Het bestaan van vermeende familiale en affectieve banden in België betekent niet dat de toepassing 

van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat betrekking heeft op de 

eerbiediging van het privéleven en het familiale leven absoluut is. Dit artikel belet de lidstaten van de EU 

niet voorwaarden te stellen aan de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen op hun grondgebied, 

op voorwaarde dat de tussenkomst van de overheid wettelijk geregeld of ingegeven is door één of 

meerdere doelen die in artikel 8, tweede alinea van het EVRM werden uiteengezet en noodzakelijk zijn 

in een democratische samenleving om deze te bereiken. De wet van 15.12.1980 is een wet die 

overeenkomt met de eisen vermeld in de tweede alinea van artikel 8 EVRM. Tevens zijn er geen 

bijzondere humanitaire elementen in het dossier aanwezig die de afgifte van een humanitair visum op 

basis van art. 9 en 13 van de wet van 15.12.1980 kunnen rechtvaardigen. 

 

Er wordt geen bewijs geleverd van enige verwantschap van betrokkene met de referentiepersoon . Het 

is wel zo dat de voornaam van de moeder op het uittreksel uit het Iraakse bevolkingsregister van april 

2017 van betrokkene en op het uittreksel uit het Iraakse bevolkingsregister van de referentiepersoon 

van 2016 dezelfde is. Dit kan echter niet beschouwd worden als een bewijs van verwantschap tussen 

beiden. Er wordt een overlijdensakte uit Oostende voorgelegd van een persoon met dezelfde voornaam; 

deze persoon blijkt op basis van de gegevens in de overlijdensakte echter onvindbaar in het 

Rijksregister, noch is ze terug te vinden in de Rijksregistergegevens van de referentiepersoon of van 

haar ex-echtgenoot. Er kan niet geverifieerd worden wie deze persoon was. 

Verder werd geen enkel document met bewijskracht omtrent de verwantschap aangebracht, als daar 

onder andere zijn een attest van gezinssamenstelling. 

Er wordt een brief voorgelegd waarin de buurvrouw van betrokkene beweert dat ze in samenspraak met 

de vader van betrokkene af en toe voor haar zorgde. Volgens de buurvrouw zou de vader verdwenen 

zijn en zorgt zij nu voor betrokkene, die psychisch zou lijden onder de verdwijning van de vader. De 

buurvrouw zou het niet meer aankunnen om verder voor betrokkene te zorgen. Deze brief is niet 

voorzien van een handtekening noch een datum of enig ander gegeven die kan helpen om de schrijver 

te identificeren. Bovendien betreft het een eenvoudige verklaring die niet kan getoetst worden aan de 

werkelijkheid. Er is verder geen enkel bewijs dat de vader van betrokkene effectief verdwenen of 

overleden is. 

Verder zijn er twee brieven van de twee broers van betrokkene die allebei in Noorwegen verblijven. Zij 

vragen dat betrokkene, omwille van het feit dat ze lijdt aan het Down-syndroom, bij de zus in België zou 

mogen komen. Zelf kunnen ze niet voor betrokkene zorgen, één omdat hij zelf gezondheidsproblemen 

heeft en de ander wegens zijn studies. De redenen die zij aanhalen om niet voor betrokkene te kunnen 

zorgen kunnen niet geverifieerd worden en vormen bijgevolg geen ernstig motief waarom betrokkene 

niet bij hen zou kunnen vertoeven. 

Er is nog een brief waarin de dochters van de referentiepersoon vragen om betrokkene bij hun moeder 

en henzelf te laten verblijven. Hierbij dienen verschillende zaken opgemerkt te worden: 

*de referentiepersoon is gescheiden, woont alleen en gaat bovendien werken 

*de 2 kinderen wonen bij de vader 

*bovendien zijn de 2 kinderen respectievelijk 14 en 18 jaar oud; de zoon van 14 jaar is schoolplichtig; 

van de dochter wordt niet aangehaald of ze nog naar school gaat of andere bezigheden heeft. 

*er wordt niet aangegeven of de ex-echtgenoot van de referentiepersoon akkoord gaat om betrokkene 

naar België te laten komen en zijn kinderen voor haar te laten zorgen 

De vraag stelt zich wie tijd zal kunnen vrijmaken om effectief voor betrokkene te zorgen. 

Er zijn nog twee brieven d.d. 03.01.2018 en 04.01.2018, blijkbaar opgesteld door twee artsen die 

betrokkene behandelen of behandeld hebben, waarin de medische en psychische problematiek van 

betrokkene wordt beschreven. Deze brieven zijn echter niet voorzien van enige officiële stempel, noch 

een hoofding van een artsenkabinet en/of hospitaal. Er is geen zekerheid omtrent de inhoud van deze 

brieven, noch omtrent de identiteit van de opstellers ervan. Verder zijn er geen recente medische 

rapporten. 

Het is niet bewezen dat betrokkene financieel afhankelijk is van de referentiepersoon : er is één bewijs 

d.d. 26.02.2018 van een geldtransfert van 2400 Euro van de referentiepersoon naar een derde persoon 

in Irak. Van de identiteit van deze derde of van een eventuele band met betrokkene is verder niets 

gekend. 

Omwille van deze vaststellingen kan aan betrokkene geen D-visum worden afgeleverd. 
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[…] 

Wettelijke referenties: Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het tweede middel is onder meer afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, en 

luidt als volgt: 

 

“Doordat verweerder het verblijf weigerde door het geven van ongegronde opmerkingen bij zowat elk 

stuk dat de precaire situatie van verzoekende partij aantoont. 

 

Terwijl verzoekende partij weldegelijk alleen is achtergebleven in Irak, hulp nodig heeft en haar zus V. 

als enige het beste geplaatst is om verzoekende partij op te vangen. 

 

Zodat art. 9 en 13 van de Vreemdelingenwet geschonden worden en de bestreden beslissing nietig 

verklaard dient te worden. 

 

Toelichting: 

 

Art. 9 Vreemdelingenwet stelt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

minister of zijn gemachtigde. 

 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Een machtiging voor een humanitair visum is een gunst en geen recht. Dat betekent wel dat een 

beslissing in redelijkheid dient te worden genomen, waarbij alle elementen samen gelegd moeten 

worden om tot een volledig beeld te komen. Enkel zo kan in alle redelijkheid een beslissing genomen 

worden. 

 

Verzoekende partij heeft tal van stukken voorgelegd: 

- uittreksel Iraaks bevolkingsregister van zowel verzoekende partij als haar zus V.; 

- overlijdensakte moeder; 

- brief van de buurvrouw; 

- twee brieven van de broers die in Noorwegen verblijven; 

- brief van de dochters van V.; 

- twee brieven van behandelende artsen; 

- transferbewijs van € 2.400,00 naar Irak. 

 

Al deze elementen samen genomen vormen een voldoende bewijs dat verzoekende partij de zus is van 

V., dat verzoekende partij een ernstige medische aandoening heeft en er in Irak alleen voor staat en dat 

zij in België perfect kan opgevangen worden door haar zus, die er voor kan zorgen. 

 

Verwerende partij gaat elk stuk afzonderlijk bekritiseren. De opmerkingen terzake zijn ongegrond en 

worden hieronder puntsgewijs ontmoet: 

 

1. Het bewijs van verwantschap zou niet geleverd zijn. 

Dat is incorrect. Verzoekende partij heeft een uittreksel uit het bevolkingsregister van haarzelf en van 

haar zus V. voorgelegd. Op beide aktes staan dezelfde vader (W. A.) en moeder (S. S.) vermeld. Beide 

personen zijn geboren in Bagdad. 

Beiden hebben dezelfde vader en moeder. Hoe verwerende partij daaruit kan concluderen dat de 

verwantschap tussen hen beiden niet zou vaststaan, is een raadsel. 

 

2. Er wordt een overlijdensakte van de moeder voorgelegd, maar er zou niet kunnen geverifieerd 

worden wie deze persoon is. 
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Ook dat is incorrect: de overlijdensakte vermeldt letterlijk ‘S. S. A.’, geboren in Bagdad op 16.03.1953 

(stukken 7/1-2). Dat is dezelfde persoon die vermeld is op de uittreksels uit het bevolkingsregister van 

verzoekende partij en haar zus (stukken 2 en 3). 

De verwantschap kan maar zo duidelijk zijn. Het door verwerende partij gevraagde ‘attest samenstelling 

gezin’ bestaat niet in Irak. Daar kan enkel een bewijs van het hoofd van de familie overhandigd worden, 

per hypothese dus enkel met de vermelding van de verdwenen vader; de rest van de familie staat daar 

niet op vermeld. 

Mevr. S. S. A. was in 2014 naar België gereisd, met de bedoeling om door te reizen naar haar zonen in 

Noorwegen. Zij was in België illegaal dus evident niet geregistreerd in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister. 

De gezondheid van mevr. S. S. A. was niet goed. Zij is in België op 30.12.2014 overleden in het 

Serruysziekenhuis in Oostende, in het bijzijn van haar dochter V.. 

V. heeft alle administratie geregeld. Tot staving van de correctheid legt verzoekende partij de volgende 

stukken voor: 

- kopie Irakees paspoort mevr. S. S. A. (stuk 4); 

- nationaliteitsbewijs mevr. S. S. A. (stuk 5); 

- de aangifte van overlijden van het Serruysziekenhuis (stuk 6); 

- twee uittreksels uit de overlijdensakte van stad Oostende (stukken 7/1-2). 

V. zal uiteraard geen andere vrouw opvangen met exact dezelfde naam als haar moeder… 

 

3. De brief van de buurvrouw zou niet geloofwaardig zijn, bij gebreke aan datum, handtekening of 

identificatie. 

Verzoekende partij voegt dezelfde brief, ditmaal ondertekend en gedagtekend door mevr. A. M. J. en 

met toevoeging van een kopie van haar identiteitskaart (stuk 8). 

Mevr. A.M.J. is al 58 jaar oud, zodat het voor haar moeilijk begint te worde om voor een derde te 

zorgen. Daarenboven sukkelt mevr. A.M.J. met haar gezondheid. Zij heeft al kanker overwonnen en 

heeft nu last van ouderdomsdiabetes en hoge bloeddruk. 

De waarachtigheid van die brief staat dan ook vast. 

 

4. Er zou geen enkel bewijs zijn dat de vader is verdwenen. 

Dat is foutief: mevr. A.M.J. heeft dat reeds schriftelijk bevestigd (stuk 8). Ook V. en haar broers kunnen 

dat bevestigen. Verzoekende partij kan dat uiteraard niet zelf doen, gelet op haar aandoening. 

Verzoekende partij kan geen attest van de politie krijgen, om de heel eenvoudige reden dat zij 

hoogstwaarschijnlijk achter de ontvoering zitten. De vader van verzoekende partij, dhr. M. W. A., was 

een gekende criticus van het regime. Hij zei altijd zijn mening en sprak zich vaak uit tegen het gevoerde 

beleid. Zo verscheen hij ook geregeld in televisieprogramma’s. Dhr. M. W. A. wist dat hij ernstige risico’s 

liep, ook voor zijn gezin, maar wou zich voor niets of niemand stilhouden. 

Verzoekende partij voegt een foto van twee uitzendingen op televisie: een vergadering van het ‘Iraqi’s 

Integrity Committee’, waar hij als gast zetelde om de corruptie in de Ministerie van Onderwijs aan te 

klagen (stuk 9) en een TV interview (stuk 10), waarin haar vader zich voor de zoveelste keer hard 

opstelde tegen het regime. 

Dat de man van de televisie haar vader is, blijkt uit een selfie van V. met haar vader, dezelfde man (stuk 

11). 

Het is een publiek geheim dat tegenstanders van het regime verdwijnen. In de meeste gevallen wordt er 

nooit meer iets van vernomen; lichamen worden ook zelden teruggevonden. 

Omgekeerd zou het bepaald onlogisch zijn dat verzoekende partij een visum aanvraagt om naar België 

te komen als haar vader nog steeds in leven zou zijn. Dan zou hij gewoonweg verder voor haar zorgen, 

zoals hij voorheen deed. 

 

5. De redenen van de broers in Noorwegen waarom zij niet voor hun zus zouden kunnen zorgen, 

zouden niet geverifieerd kunnen worden. 

Verzoekende partij voegt een aantal extra stukken die hun situatie bewijzen: 

- W. M. A. is sedert november 2014 erkend als invalide (vermogen om inkomen te verwerven 

verminderd met minstens de helft). Hij krijgt om die reden in Noorwegen een invaliditeitsuitkering 

(disability pension) (cf. beslissing d.d. 20.10.2014 met Engelse vertaling - stuk 12). Hij is fysiek niet in de 

mogelijkheid om bijkomend voor zijn zus te zorgen. 

- M. W. A. studeert nog aan de volksuniversiteit in Noorwegen,. De opleiding loopt nog tot 20.06.2019. 

Daarnaast werkt hij als portier, in een 25 uren week. Tenslotte studeert hij bij, met de bedoeling om zijn 

diploma geneeskunde uit Irak gelijk te schakelen met dat van Noorwegen (stuk 13). 

 

6. Er worden twijfels geuit over het verblijf bij V. en haar twee kinderen. 
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Twijfel is nochtans nergens voor nodig: V. woont in een ruim twee slaapkamerappartement. De kinderen 

wonen bij hun vader, maar bezoeken hun moeder in het weekend. Er is in het appartement ruimte 

genoeg om verzoekende partij op te vangen. 

Vi. werkt deeltijds, in een 33-urenweek, voor het CAW Oostende als intercultureel bemiddelaar en 

woonbegeleidster. 

Zij is ’s morgens, over de middags en ’s avonds vrij om haar zus te wassen, klaar te maken, eten te 

geven, etc. 

De twee kinderen van V. studeren nog: 

- De 14-jarige zoon, A. A. O., gaat nog naar de middelbare school; 

- De 18-jarige dochter M. A. O., studeert aan de VUB (stuk 14). 

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de kinderen voor verzoekende partij zullen zorgen. Zij wonen nu 

eenmaal niet bij hun moeder. Het is de bedoeling dat V. voor haar zus zorgt. Wel hebben zij hun steun 

uitgedrukt om bij te springen als het nodig zou zijn. Zo kunnen de kinderen van 14 en 18 jaar perfect 

helpen in het huishouden van V., zoals gewoon normaal is in elk gezin. 

V. heeft geen vechtscheiding meegemaakt. Zij komt nog overeen met haar ex-echtgenoot, dhr. J. O.M.. 

Ook hij heeft er geen probleem mee dat verzoekende partij naar België zou komen (stuk 15). Hij is zelfs 

bereid om, net als zijn kinderen, te helpen waar nodig. 

Zoals voorzegd is er nog een derde persoon die hulp aanbiedt, met name mevr. R. B. die overdag niets 

om handen heeft (haar echtgenoot zorgt voor het gezinsinkomen) (stuk 16). Zij gaat er zelfs mee 

akkoord dat verzoekende partij bij haar zou verblijven als dat voor V. te moeilijk zou gaan met haar 

werk. Maar in de praktijk zou dat geen probleem mogen vormen. Verzoekende partij kan zich perfect 

alleen bezig houden. 

 

7. Er wordt twijfel geuit over twee medische attesten. 

Verzoekende partij had 4 medische attesten bezorgd, 2 van het publieke hospitaal, twee van private 

artsen. 

Over de attesten van het hospitaal, met de officiële hoofding en stempels wordt in de bestreden 

beslissing niets gezegd. 

Verwerende partij geeft enkel opmerkingen over de private attesten. 

Daaruit volgt dat verwerende partij de officiële attesten van het ziekenhuis kennelijk wel aanvaard heeft, 

maar ze gewoon moedwillig negeert… Over de medische toestand van verzoekende partij kan in elk 

geval geen discussie bestaan: reeds uit haar foto blijkt duidelijk dat ze lijdt aan het syndroom van Down 

(stuk 2). 

Wat de twee private attesten betreft: 

- De eerste is van een psycholoog; in het publieke ziekenhuis is er namelijk geen psycholoog werkzaam; 

verzoekende partij moest zich tot de private ziekenzorg richten; een private arts heeft geen briefpapier 

met hoofdingen, hij schrijft wel officiële attesten, stuk dat voorgelegd werd; 

- De tweede is van een cardioloog; in het publieke ziekenhuis is er wel een cardioloog, maar die heeft 

een lange wachttijd. V. heeft alle stukken in Irak verzameld, gezien haar zus daar fysiek en mentaal niet 

toe in staat is. V. had slechts 14 dagen tijd in Irak, voor zij haar terugvlucht diende te nemen. De 

wachttijd voor een afspraak was echter twee maand. Om die reden heeft V. een private cardioloog 

geraadpleegd. En ook hier: een private arts heeft uiteraard geen briefpapier van een ziekenhuis, maar 

stelt een handgeschreven attest op; dat attest heeft dezelfde waarde als een attest van het ziekenhuis. 

 

8. Tenslotte stelt verwerende partij zich vragen bij de overschrijving van € 2.400,00. 

Ook hier weer onterecht: V. heeft via Western Union geld opgestuurd om haar zus te ondersteunen. In 

het dorp waar verzoekende partij woont is er echter geen loket van Western Union. 

Daarvoor moest met de auto naar een andere stad gereden worden. Verzoekende partij kan uiteraard 

niet met de auto rijden. 

Ook de buurvrouw, mevr. A.M.J., beschikt niet over een wagen en zou er wegens haar ziekte ook niet 

mee kunnen rijden. De persoon aan wie het geld gestuurd wordt, moet het afhalen in het loket. Om die 

reden werd het geld overgemaakt aan de neef van mevr. A.M.J., dhr. S.S.A.-D., die over een wagen 

beschikt. Hij heeft het afgehaald en bezorgd aan mevr. A.M.J. (cf. verklaring mevr. A.M.J. – stuk 17). 

Kortom, in de bestreden beslissing worden werkelijk spijkers op laag water gezocht. Dit is werkelijk een 

uitzonderlijke en niet op te lossen situatie voor verzoekende partij. Er zijn dan ook meer dan genoeg 

humanitaire redenen voorhanden om aan verzoekende partij een visum toe te kennen.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 
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grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster bij haar verzoekschrift stukken voegt die haar benadering niet geheel 

lijken uit te sluiten, doch waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of dit ook de stukken zijn 

die in het kader van de aanvraag aan de verwerende partij werden voorgelegd en door haar werden 

beoordeeld. Derhalve blijkt dat het voor de beoordeling van het middel noodzakelijk is inzage te hebben 

in het administratief dossier. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de 

Raad zich immers plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening 

houdend met de op dat moment gekende feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 

222.999). Dit wordt overigens ook bevestigd door de verwerende partij in haar nota.  

 

Hoewel de verwerende partij bij brief van de griffie van de Raad van 7 december 2018 in kennis werd 

gesteld van het verzoekschrift en werd uitgenodigd, met toepassing van artikel 39/81 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen binnen de acht dagen het administratief dossier neer te leggen, werd dit 

administratief dossier niet neergelegd. De Raad kan derhalve niet nagaan of de verwerende partij bij de 

totstandkoming van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is 

gekomen. Derhalve heeft de verwerende partij de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk 

gemaakt (RvS 17 februari 1998, nr. 71 867). De nietigverklaring van de bestreden beslissing zich dan 

ook op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 28 september 2018 tot weigering van de afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 


