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 nr. 104 869 van 12 juni 2013 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

In eigen naam en in haar hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger van haar 

kind X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, van Congolese (D.R.C.) nationaliteit, in eigen naam en in haar 

hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger van haar kind X, van Nederlandse nationaliteit, op 

4 januari 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 6 december 

2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten, genomen ten aanzien van verzoekende partij en van de beslissing van 6 

december 2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten en de beslissing van 13 december 2012 houdende een bevel tot 

terugbrenging, genomen ten aanzien van het minderjarig kind.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 16 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2013, 

datum waarop de zaak uitgesteld wordt naar de terechtzitting van 29 mei 2013 om 9.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN EENOO, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

Over de ontvankelijkheid 
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Op 6 december 2012 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van de 

verzoekende partij de beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 13 

december 2012. Op 6 december 2012 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris voor het 

minderjarig kind eveneens een beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 13 december 2012 en wordt op 13 december 2012 aan verzoekende partij een bevel tot 

terugbrenging van het minderjarig kind ter kennis gebracht. Dit zijn de drie bestreden beslissingen.  

 

Ter terechtzitting van 15 mei 2013 brengt de raadsvrouw van verzoekende partij de Raad op de hoogte 

van de afgifte van een F- kaart aan de verzoekende partij.  

 

Ter terechtzitting van 29 mei 2013 brengt de raadsvrouw van verwerende partij de Raad op de hoogte 

van een schrijven van verwerende partij van 22 januari 2013, gericht aan de burgemeester te Oostende 

waarin het volgende wordt vermeld: 

 

“Ik verzoek u daarom de bijlage 21 van zowel betrokkene als van haar minderjarige dochter in te trekken 

en betrokkenen opnieuw in het bezit te stellen van respectievelijk de F-kaart en een IK voor kinderen.” 

 

Door de intrekking van de bestreden beslissingen is het beroep tot nietigverklaring zonder voorwerp 

geworden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. N. MOONEN, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


