NOTA: OPVANG BIJ
MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN IN
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Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw is een beweging van vijftig organisaties, een netwerk van
vrijwilligersgroepen en partnerorganisaties en enkele honderden individuele vrijwilligers die
dagelijks mensen op de vlucht proberen te beschermen, sensibiliseren en druk zetten op het beleid
en ondersteuning bieden.

INTRODUCTIE
In België hebben alle asielzoekers recht op opvang en begeleiding vanaf het moment dat
ze een asielaanvraag indienen tot het einde van hun asielprocedure. Dit staat ingeschreven
in de opvangwet1. Toch zien we vandaag dat het recht op opvang en begeleiding van een
significant deel van de asielzoekers, namelijk diegene die een meervoudige (tweede, derde
of meer) aanvraag indienden, niet wordt gerespecteerd. Zij krijgen in eerste instantie geen
toegang tot opvang of begeleiding, ongemotiveerd. België werd hier al meermaals voor veroordeeld, maar legt de wet hier naast zich neer.
Met deze nota willen we deze praktijk in ons land aankaarten. Fedasil, de federale dienst
voor de opvang van asielzoekers, voert een beleid waarbij mensen die een meervoudige asielaanvraag indienen systematisch uitgesloten worden uit de opvang. Zij worden pas opgevangen, eens een tussenstap in de asielprocedure een positieve uitkomst kent, namelijk wanneer de aanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) in overweging wordt genomen. De uitsluiting is systematisch. Fedasil houdt amper
rekening met kwetsbaarheid en motiveert haar beslissing niet op individuele basis. Deze
praktijk van Fedasil strookt niet met zowel de Belgische wet als de Europese wetgeving2 en
heeft desastreuze gevolgen voor een groot deel van de asielzoekers.
Dit beleid raakt een groot deel van de asielzoekers.3 In 2016 vroegen 18 710 mensen
asiel aan in België waarvan 4040 mensen een meervoudige asielaanvraag indienden. Dit
opvangbeleid zorgt er met andere woorden voor dat ongeveer 21% van alle asielzoekers niét
door de overheid worden opgevangen. Zeer opmerkelijk is bovendien dat de onafhankelijke
asielinstelling, het CGVS, van bijna de helft (vier op tien) van deze mensen de asielaanvraag
gegrond acht en in overweging neemt. Op dat moment start België alsnog met het geven
van opvang en begeleiding. De wachttijd tot deze beslissing duurt in de praktijk weken, tot
maanden. Gedurende deze tijd laat België deze asielzoekers aan hun lot over, zonder dat zij
onderdak of begeleiding ontvangen.
Arbeidsrechtbanken en de Ombudsman veroordeelden deze praktijk al meerdere keren.
Maar Fedasil weigert om zijn praktijk aan te passen, ondanks de vele veroordelingen en de
pogingen tot overleg. Fedasil dwingt zo asielzoekers om verder naar de rechter te stappen.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt om deze praktijk onmiddellijk te herzien. Het
kan niet dat ons land de wet en rechtspraak naast zich neerlegt en systematisch beslissingen
neemt die in strijd zijn met de wet.
We pleiten ervoor dat de rechten van asielzoekers gerespecteerd worden. Dit zonder
dat ze hiervoor in onmenselijke omstandigheden moeten overleven en hun recht moeten
afdwingen in de rechtbank.

1

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaald andere categorieën van vreemdelingen
(hierna: opvangwet).

2

Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van
verzoekers om internationale bescherming (hierna: Europese opvangrichtlijn).

3

Asielstatistieken CGVS van 2016, beschikbaar op http://www.cgvs.be/nl/cijfers
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SITUATIE
Vluchtelingenwerk komt via haar Startpunt, haar lidorganisaties en als opvangpartner
regelmatig in contact met asielzoekers die een meervoudige asielaanvraag indienen. We stellen vast dat deze mensen geen toegang krijgen tot de opvang vooraleer hun asielaanvraag in
overweging wordt genomen door het CGVS. Fedasil houdt bij de weigering tot het toekennen van een opvangplaats geen rekening met kwetsbaarheid en de individuele situatie van
deze mensen. De motivering die Fedasil geeft is altijd dezelfde standaardmotivering.
Deze praktijk van Fedasil heeft desastreuze gevolgen gezien het feit dat de situatie lang
kan aanslepen. Volgens de wet moet het CGVS binnen de acht werkdagen een beslissing
nemen over het al dan niet in overweging nemen van de nieuwe elementen4. In de realiteit
kan dit enkele maanden duren. We kennen verschillende cases waarbij de beslissing pas
genomen werd na zes maanden of langer. Gedurende deze tijd moeten asielzoekers zelf
een oplossing vinden. Veel mensen komen in een zeer precaire situatie terecht, waarbij een
normaal sociaal leven onmogelijk is. Nochtans voorziet de Europese opvangrichtlijn deze
garantie. Ook alleenstaande vrouwen, kinderen en andere zeer kwetsbare asielzoekers komen
op deze manier op straat terecht.
Met de invoering van het preregistratiesysteem in maart 20165, verergerde de situatie nog.
Asielzoekers worden vandaag eerst gepreregistreerd. Dit is ook het geval voor meervoudige
aanvragen. Deze asielzoekers kunnen met hun convocatie niet terecht in de preopvang zoals
de andere asielzoekers bij hun eerste aanvraag. Ze komen dus op straat terecht. Dit gebeurt
systematisch zonder rekening te houden de individuele situatie van deze mensen. Het geldt
net zo goed voor mensen die asiel aanvragen nadat België een overdracht aanvaardde vanuit
een ander Europees land in het kader van de Dublin procedure, als diegene die al verschillende keren asiel aanvroegen in België. Ook past Fedasil deze praktijk toe bij mensen die
een technische weigering kregen omdat ze zich niet aanmeldden op een interview. Maar dit
gebeurt terwijl hun ‘nieuwe’ asielaanvraag wettelijk gezien in overweging genomen moét
worden door het CGVS6. Tegelijkertijd ontvangen ze in deze preregistratie fase ook nog
geen officiële beslissing over opvang. De invoering van het preregistratiesysteem zorgt er dus
voor dat mensen langer op straat terecht komen en dat ze hun rechten moeilijker kunnen
afdwingen in een rechtbank door gebrek aan een officiële beslissing van Fedasil.

4

Art. 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

5

Rapport Ceci n’est pas un demandeur d’asile. Eén jaar na de crisis, tijd voor een humaan asielbeleid, pg 10, beschikbaar op
http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/ceci-nest-pas-un-demandeur-dasile.

6

Art. 57/6/2 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.
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WETGEVING
De praktijk die hierboven beschreven staat is in strijd met de Belgische en Europese wetgeving. In België hebben alle asielzoekers recht op opvang en begeleiding tijdens hun asielprocedure, op basis van artikel 6 van de opvangwet. Fedasil heeft de mogelijkheid om hier een
uitzondering op te maken volgens artikel 4 uit diezelfde opvangwet. Dat artikel bepaalt:
‘Het Agentschap kan, middels een individueel gemotiveerde beslissing, beslissen dat de
asielzoeker die een tweede asielaanvraag indient, geen beroep kan doen op artikel 6, § 1,
van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, tenzij het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname met toepassing van artikel 57/6/2 of een beslissing met toepassing van artikel 57/6 1°, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft genomen. Dit principe kan gelden
voor elke nieuwe asielaanvraag.’
Uit de memorie van toelichting over de wetswijziging van artikel 4 van de opvangwet
kunnen we opmaken dat de wetgever enkel tot doel had om misbruik tegen te gaan. In de
memorie staat:
‘De bepalingen van het ontwerp brengen een specifieke uitzondering teweeg door het
Agentschap toe te laten een bepaalde categorie asielzoekers uit te sluiten van het gedeeltelijk recht op opvang, te weten de personen die op een overduidelijke manier misbruik
maken van de asielprocedure door meer dan twee opeenvolgende asielaanvragen in te
dienen, met als enig doel hun recht op opvang te behouden. In ieder geval wanneer het
Agentschap besluit het toegekende recht op materiële hulp te beperken moet de beslissing
individueel en gemotiveerd zijn.’ 7
Hieruit blijkt duidelijk dat het in geen geval de doelstelling was om elke asielzoeker die
een meervoudige aanvraag indient uit te sluiten uit de opvang. Het Grondwettelijk Hof
bevestigt en stelt dat de asielinstanties de beslissing tot weigering van de opvang individueel,
objectief en onpartijdig moet nemen. De toepassing van artikel 4 van de opvangwet is hierbij enkel gerechtvaardigd als het tot doel heeft onrechtmatige meervoudige asielaanvragen te
voorkomen, die enkel worden ingediend om het verblijf in de opvang te verlengen8.
Artikel 4 uit de opvangwet is in lijn met artikel 20 uit de Europese opvangrichtlijn. Die
stelt dat de beslissing tot beperking of intrekking van de materiële opvang individueel, objectief en onpartijdig moet genomen worden en behoorlijk beargumenteerd moet zijn.
De opvangwet en de Europese opvangrichtlijn geven ook aan dat Fedasil rekening dient
te houden met situaties van kwetsbaarheid, in overeenstemming met artikel 20, punt 5 en
artikel 21 van de Opvangrichtlijn. Op basis van artikel 23 van de Opvangrichtlijn en artikel
37 van de opvangwet moet ook het belang van minderjarigen primeren.

7

Belgisch Kamer voor volksvertegenwoordigers, wetsontwerp houdende diverse bepalingen, 4 december 2009, doc. 52 2299/001,
pg. 83.

8

Grondwettelijk Hof, 30 juni 2014, Arrest nr. 95/2014.
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De beslissingen van Fedasil zijn niet individueel gemotiveerd en vernoemen de specifieke
situatie van deze asielzoekers niet. Bovendien houden ze geen rekening met kwetsbaarheid,
omdat we zien dat ook alleenstaande vrouwen, personen met medische problemen en kinderen een standaardbeslissing ontvingen.
Artikel 21 van de Europese opvangrichtlijn stelt ook dat de lidstaten moeten toezien dat
asielzoekers te allen tijde een waardige levensstandaard genieten. In België zien we dat de
mensen die we uit de opvang uitsluiten niet langer van deze waardige levensstandaarden
genieten. Ze leven vaak op straat en hebben geen toegang tot een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en eten.
Het preregistratiesysteem zorgt voor extra schendingen van de Belgische wet. Dat een
asielzoeker wekenlang moet wachten op een beslissing over zijn of haar opvang is in strijd
met artikel 6, punt 6 van de Opvangrichtlijn. Deze stelt dat de asielinstanties geen onnodige
of onevenredige eisen inzake documenten of te verrichten handelingen mogen stellen aan de
verzoeker alvorens hem de rechten toe te kennen die hij heeft onder de Opvangrichtlijn.
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DE FEDERALE OMBUDSMAN
Ook de federale Ombudsman gaf al meerdere keren aan in zijn jaarrapport dat deze praktijk
onwettig is. In 2014 schreef de ombudsman is zijn jaarrapport:
‘Inzake opvang van families met minderjarige kinderen, heeft de federale ombudsman
in een dossier ook Fedasil aan de noodzaak herinnerd het hoger belang van het kind mee
in overweging te nemen bij meervoudige asielaanvragen. Door opvang te weigeren zou
het kind met zijn familie op straat zijn terecht gekomen, in strijd met artikel 37 van de
opvangwet.’ 9
In 2015 sprak de ombudsman zich in een nog sterkere bewoording uit tegen deze praktijk:
‘De federale Ombudsman ontving klachten van personen die naar aanleiding van hun
meervoudige asielaanvraag een beslissing ontvingen die hun recht op materiële hulp
beperkte tot het recht op medische begeleiding. Het recht op opvang werd hen bijgevolg
geweigerd. Vaak ging het om op straat staande families met minderjarige kinderen. (…)
De federale Ombudsman stelt vast dat de huidige praktijk van Fedasil niet in overeenstemming is met de verplichting om de beslissingen individueel te motiveren. (….) De
systematische beperking van de materiële hulp tot de medische begeleiding houdt bovendien geen rekening met het hoger belang van het kind en zij biedt de aanvrager zeker
geen garantie op een waardige levensstandaard.’ 10
De ombudsman beveelt aan dat:
‘de beslissingen tot beperking van de materiële hulp tot de medische begeleiding individueel te motiveren, rekening houdend met de specifieke situatie van de betrokkene
meer bepaald wanneer het gaat om kwetsbare personen in de zin van artikel 21 van
de Europese opvangrichtlijn en vertrekkend vanuit het idee dat deze beperking enkel
gerechtvaardigd is wanneer zij tot doel heeft om onrechtmatige aanvragen te voorkomen die enkel worden ingediend met de bedoeling het verblijf in een opvangcentrum te
verlengen.’ 11
Ondanks deze aanbevelingen, veranderde de praktijk van Fedasil niet. In tegendeel, we zien
dat mensen met kwetsbare profielen door de invoering van het preregistratiesysteem en de
lange behandelingstermijn bij het CGVS altijd langer op straat terecht komen. In het jaarrapport van 2016 signaleert de federale Ombudsman het volgende:
‘Bij de meervoudige aanvragen komt daarbij dat, naast de termijn om het verzoek daadwerkelijk
te kunnen indienen, er een lange tijd kan verlopen tussen het ogenblik waarop DVZ de aanvraag
overmaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en
9

Jaarverslag 2014 van de Federale ombudsman, pg. 27, beschikbaar op http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.
belgium.be/files/jaarverslag2014.pdf.

10

Jaarverslag 2015 van de Federale ombudsman, pg. 59, beschikbaar op http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.
belgium.be/files/jaarverslag-_rapport_annuel_-_2015.pdf

11

Idem
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de beslissing over het al dan niet in overweging nemen van de volgende aanvraag door het CGVS.
Gedurende deze tijd worden de personen die een meervoudige asielaanvraag doen in vele gevallen uitgesloten van het recht op opvang, zonder garantie dat Fedasil de kwetsbare profielen altijd
detecteert. (…) Fedasil deelde mee dat steeds bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare
personen en minderjarigen (…).. De federale Ombudsman stelt vast dat in de praktijk de beslissingen waarbij de materiële hulp beperkt wordt nog steeds niet individueel gemotiveerd zijn, ook
niet wanneer het gaat om kwetsbare personen.’12

12

Jaarverslag 2016 van de Federale ombudsman, pg. 19 en 97-98, beschikbaar op http://www.federaalombudsman.be/sites/default/files/jaarverslag_-_rapport_annuel_-_2016_-_web_0.pdf
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RECHTSPRAAK
De arbeidsrechtbank veroordeelde Fedasil al verschillende keren om opvang toe te kennen
aan mensen die een meervoudige aanvraag indienden. De argumentatie van de rechter is
zeer duidelijk. Fedasil moet in alle geval een individuele beslissing nemen waarbij ze rekening houden met de situatie en de kwetsbaarheid van de persoon. Volgende citaten uit
rechtspraak illustreren dit:
‘En l’espèce, Fedasil a pris une décision de refus d’octroi d’une aide matérielle, en se basant sur le fait qu’il s’agissait d’une seconde demande d’asile. Cette décision fait référence
aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 2007. (….) Cette décision
ne contient toutefois aucune motivation individualisée qui permettrait à madame x
de comprendre les raisons pour lesquelles Fedasil a fait usage de la faculté de ne pas lui
accorder une aide matérielle aussi longtemps que le commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides n’aura pas pris une décision de prise en considération de sa demande
d’asile, alors que la règle est que le demandeur d’asile a le droit de bénéficier d’une
aide matérielle. (….) Dans les circonstances de l’espèce, il justifie d’ordonner à Fedasil
d’héberger madame x dans un centre d’accueil et de lui fournir l’accueil tel que défini à
l’article 2,6° de la loi sur l’accueil, jusqu’à ce que le tribunal du travail se soit prononcé
sur le recours au fond que madame, est tenue d’introduire au plus tard dans le mois de
la notification de la présente ordonnance.’ 13
‘Verzoekers verkeren wel degelijk in de situatie zoals omschreven in vernoemd artikel
4 doordat zij op 17 oktober 2013, na afwijzing van eerdere asielaanvragen een nieuw
(derde) asielverzoek hebben ingediend (zie bijlage 26 quinquies bekomen van ibz). Alsdan ‘kan’ Fedasil doch wel middels een ‘individueel’ gemotiveerde beslissing, de materiële
hulp (waaronder opvang) weigeren. Het betreft m.a.w. geen automatisme en veronderstelt tevens een individuele argumentatie volgens de aanwezig gegevens van het dossier.
Inzake blijkt Fedasil echter enkel te hebben verwezen naar de wettelijke bepalingen,
zodat prima factie niet is voldaan aan de vereisten van art.4 voornoemd.’ 14
‘En l’espèce, la décision prise par FEDASIL le 4 janvier 2016 n’est pas motivée de
manière individuelle. Elle ne contient qu’une motivation standardisée, applicable à tous
les cas de demandes d’asile multiples. (…) A première vue, sous réserve de l’appréciation
du juge du fond, cette décision n’est donc pas conforme à la loi, car n’est pas dûment
motivée. (…) Statuant à nouveau, ordonne à FEDASIL d’héberger immédiatement
Madame X et son fils X dans un centre d’accueil adapté et de leur fournir l’accueil tel
que défini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs
d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, …’ 15
Bovenstaande citaten zijn slechts enkele voorbeelden van een veel groter aantal veroordelingen die in de afgelopen jaren werden uitgesproken door verschillende rechtbanken.
13

Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 27 september 2016, ( 16/30/C).

14

Arbeidsrechtbank Dendermonde, Afdeling Aalst, 24 oktober 2013, (13/2/k).

15

Cour du travail de Bruxelles, 11 maart 2016, (2016/CB/3).
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BEMIDDELING ZET GEEN ZODEN AAN DE DIJK
Vluchtelingenwerk contacteerde in minstens tien specifieke gevallen Fedasil. De mails
waren altijd gevuld met extra informatie en bewijsstukken over de kwetsbaarheden en de
moeilijke levensomstandigheden. Ook gaven we extra informatie over het asieldossier mee,
zoals bijvoorbeeld in het geval van een technische weigering bij een eerste asielaanvraag. In
dit geval wordt de tweede aanvraag automatisch in overweging genomen. Spijtig genoeg
leidde dit in geen enkel geval tot een oplossing. Ook verschillende advocaten getuigen dat ze
Fedasil contacteerden en via deze weg geen oplossing bereikten.
In een beschikking van de arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Brugge, verwijst de rechter naar contactopnames met Fedasil die niet leidden tot een oplossing:
‘Er wordt aan het gezin geen nieuwe opvangstructuur toegekend, terwijl intussen ook de
dringende vraag tot verlenging van 29 september niet wordt beantwoord door Fedasil.
Hierdoor komt dit gezin met drie zeer jonge kinderen (incl. een baby van 2 maanden
oud), ondanks een gemotiveerde meervoudige asielaanvraag (…) op straat te staan (…).
Gezien deze bovenstaande problematiek werd in afwachting op gemotiveerde wijze door
Vluchtelingenwerk Vlaanderen een “bijzondere aanvraag verlenging om redenen van
menselijke waardigheid” ingediend bij Fedasil, teneinde de opvang alwaar zij reeds
verbleven sinds 14 augustus 2015 te zien doorlopen tijdens deze tweede gemotiveerde
asielaanvraag (…).
Fedasil reageert hier evenwel niet op en stelt bij telefonisch contact dat deze aanvraag tot
verlenging niet beantwoord zou moeten worden gezien de meervoudige asielaanvraag.
Het is nochtans duidelijk dat in het licht van de menselijke waardigheid en inzonder
het belang van de minderjarige kinderen (inzonder een baby van amper twee maanden
oud), dat een opvang door Fedasil zich wel degelijk opdringt in het licht van de gemotiveerde asielaanvraag (…), waarbij immers niet kan aanvaard worden dat zij op straat
zouden dienen (over)leven tot de DVZ tot de effectieve registratie van deze gemotiveerde
meervoudige asielaanvraag overgaat.‘ 16
Ook in een uitspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel wordt naar deze pogingen tot
bemiddeling verwezen:
‘Fedasil a en tout cas été informée de la situation de madame x par le mail du 1er
septembre 2016 de l’association Vluchtelingenwerk Vlaanderen et par le mail de son
conseil du 12 septembre 2016 mais n’a pas estimé utile de prendre une nouvelle décision.
Cette situation est d’autant plus regrettable que l’Office des étrangers a transmis le dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 8 septembre 2016 et que le
16

Arbeidsrechtbank Gent, Afdeling Brugge, 11 oktober 2016, (16/8/K).
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Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui disposait d’un délai de 8 jours
ouvrables pour se prononcer sur le prise en considération ou non de la demande d’asile
dès cette transmission n’a toujours pris aucune décision à ce jour.’ 17
Een bijkomende zorg is dat het doorgaans moeilijk is voor asielzoekers om een advocaat te
vinden die een beroep wil indienen. Deze onwettige praktijk is meermaals veroordeeld maar
Fedasil legt dat naast zich neer. Advocaten en asielzoekers zijn vaak niet op de hoogte dat ze
dit beroep mogen indienen. Deze situatie is uiterst problematisch voor asielzoekers, en zorgt
dat humanitaire noodsituatie waarin ze verkeren vaak onzichtbaar blijft door deze onwettige
praktijk van Fedasil.

17

Tribunal du travail Francophone de Bruxelles, 27 september 2016, (16/30/c).
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CONCLUSIE
Fedasil voert nu al enkele jaren een beleid dat ingaat tegen de Belgische en Europese wetgeving. Asielzoekers die een meervoudige asielaanvraag indienen worden systematisch en
zonder individuele motivatie uitgesloten uit de opvang. Ondanks heel veel veroordelingen
en schrijnende situaties, verergert de situatie alleen maar. Vluchtelingenwerk Vlaanderen
wijst erop dat opvang een recht is voor elke asielzoeker. Vandaag worden de uitzonderingen
die zijn ingeschreven in de opvangwet gebruikt om een grote groep asielzoekers hun recht
op opvang te ontnemen. Zoals aangetoond was het niet de bedoeling van de wetgever om
van een uitzonderingsmaatregel de norm te maken.
AANBEVELINGEN:
—— Fedasil stuurt het opvangbeleid bij en respecteert de Belgische opvangwet en de Europese Opvangrichtlijn.
—— Menswaardige opvang voor mensen op de vlucht is een mensenrecht. Aan meervoudige
asielaanvragers wordt tijdens de duur van de hele nieuwe asielprocedure opvang toegekend.
—— Tot uitsluiting uit de opvang kan voor elke asielzoeker enkel beslist worden in zeer uitzonderlijke situaties die uitvoerig en individueel gemotiveerd worden.
—— Wij vragen de afschaffing van het preregistratiesysteem dat asielzoekers enkel in een
nog precairdere situatie plaatst. Wij vragen dat elke asielzoeker bij het indienen van de
aanvraag onmiddellijk en volledig geregistreerd wordt en toegang krijg tot al zijn/haar
rechten.
—— Wij vragen dat de behandelingstermijn van de beslissingen over de in overwegingname
van de nieuwe asielaanvragen korter wordt.
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