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 nr. 115 073 van 5 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

 

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, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van X, X en X, en X, 

allen van Iraakse nationaliteit te zijn, op 12 september 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 20 augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten - asielzoeker. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DEMEERSSEMAN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 mei 2012 dient verzoekster een asielaanvraag in. Op 15 oktober 2012 neemt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en van de subsidiaire beschermingsstatus.  
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Tegen deze beslissing dient verzoekster een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die 

bij arrest nr. 100 103 van 28 maart 2013 opnieuw de toekenning van de vluchtelingen- en de subsidiaire 

beschermingsstatus weigert.  

 

Op 28 juni 2013 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 6 augustus 2013 

neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster 

ter kennis gebracht op 23 augustus 2013. Tegen deze beslissing dient verzoekster een annulatieberoep 

in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gekend onder rolnummer 136 662. 

 

Op 20 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

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

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

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

van 27 april 2007, wordt aan 

de persoon die verklaart te heten N. A. R. (+ 4 kinderen) 

geboren te Najaf, op (in) (…)1977 

en van nationaliteit te zijn: Irak 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Op 28/03/2013 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

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

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

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

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

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

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

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

Op 9 september 2013 dient verzoekster een tweede asielaanvraag in. Deze aanvraag is nog hangende 

en wordt onderzocht door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 

8 dagen de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek aan belang nu de 

bestreden beslissing is genomen op grond van een gebonden bevoegdheid waarover de verwerende 

partij in casu beschikt.   

 

3.2 Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. 

 

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

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

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). Opdat zij een belang zouden hebben bij 

de vordering volstaat het niet dat verzoekers gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij 

een nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden beslissing moet verzoekers bovendien enig 

voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing werd genomen in uitvoering van artikel 75, § 

2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en van artikel 7, 

eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 75, § 2 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, §1, van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend. 

De documenten die aan de vreemdeling afgegeven werden op het ogenblik dat hij een asielaanvraag 

indiende, en, in voorkomend geval, het attest van immatriculatie, worden afgenomen.” 

 

Artikel 52/3 van de vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 2)), wet in werking getreden op 27 februari 

2012, en waarnaar voornoemd artikel 75, § 2 verwijst, luidt als volgt: 

 

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

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

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

dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 

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

bepaalde in artikel 51/2. Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft 

onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder 

de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze 

beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

§ 2. In de in artikel 74/6, § 1bis, bedoelde gevallen beslist de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk 

bij het indienen van de asielaanvraag dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, 

of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. In het in artikel 50ter bedoelde geval beslist 

de minister of zijn gemachtigde eveneens onmiddellijk bij het indienen van de asielaanvraag dat de 

vreemdeling niet toegelaten wordt tot het grondgebied en dat hij wordt teruggedreven. 

Deze beslissingen worden betekend op de plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden.” 

 

Uit voornoemd artikel 52/3, § 1 blijkt dat, indien aan de vreemdeling die onregelmatig in het Rijk verblijft, 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend of indien de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van zulke vreemdeling tegen een beslissing genomen door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt in overeenstemming met 

artikel 39/2, § 1, 1° van de vreemdelingenwet, de staatssecretaris of zijn gemachtigde beslist dat deze 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. 

Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris of 

zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing niet over enige appreciatiemogelijkheid indien hij 

vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd of de Raad heeft het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen verworpen én ten tweede, deze vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De 
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staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is 

voldaan. Is dit het geval, dan moet de staatssecretaris of zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Hij beschikt ter zake 

niet over enige appreciatiemogelijkheid. 

 

In casu wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat de verzoekende partij onder het 

toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet valt. 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft artikel 

7 van de vreemdelingenwet gewijzigd, waardoor het eerste lid van het artikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 

 

In casu werd het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten.  

 

Deze vaststelling wordt door de verzoekende partij ook niet betwist. Aldus beschikt de staatssecretaris 

ter zake over een gebonden bevoegdheid. 

 

Niettegenstaande bovenstaande vaststelling dient de Raad echter op te merken dat geen bevel mag 

worden gegeven of dat het bevel niet mag worden ten uitvoer gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met 

een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). 

 

Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van voorliggende 

betwisting de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

de hogere verdragsbepalingen, in casu het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

In het verzoekschrift voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2, 3 en 8 van het 

EVRM en van de artikelen 3, 6 en 9 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 

aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 

(hierna: het Kinderrechtenverdrag). De ontvankelijkheid van de vordering hangt in casu dan ook samen 

met de conformiteit van de bestreden beslissing en deze artikelen. 

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de artikelen 3, 6 en 9 van het 

Kinderrechtenverdrag, dient opgemerkt te worden dat aan deze artikelen een directe werking moet 

worden ontzegd aangezien deze verdragsbepalingen geen duidelijke en juridisch volledige bepaling zijn 

die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, 

opleggen. Verzoekende partij kan de rechtstreekse schending ervan niet dienstig inroepen. Dit 

onderdeel van dit middel is niet ontvankelijk. 

 

Verzoekende partij betoogt dat haar echtgenoot/vader op legale wijze verblijft in België, aangezien hem 

de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend. Zij wijst tevens op de onontvankelijk verklaarde 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het bevel 

houdt aldus een schending van artikel 8 van het EVRM in.  

 

Het gezinsleven met haar echtgenoot/vader wordt niet betwist. Verzoeksters asielaanvraag is definitief 

verworpen op 28 maart 2013. Ook de aanvraag om machtiging tot verblijf is verworpen op 6 augustus 

2013. In casu betreft het een geval waar de verzoekster aldus om een eerste toelating tot verblijf 

verzoekt. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is 
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voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer v. Nederland, § 38).  Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze 

toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van 

het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

In de beslissing van 6 augustus 2013 betreffende de aanvraag om machtiging tot verblijf wijst 

verweerder op de geëigende procedure voor gezinshereniging. De verzoekende partij heeft geen 

gebruik gemaakt van deze procedure. Gelet op de wettelijke procedures die openstaan voor de 

verzoekende partij en waarvan zij gebruik kan maken, kan in dit geval en op dit moment bezwaarlijk 

worden gesteld dat er in hoofde van verweerder een positieve verplichting bestaat om verzoekers’ recht 

op gezinsleven te handhaven. Verzoekende partij dient eerst zelf gebruik te maken van de wettelijke 

mogelijkheden die voor haar openstaan, vooraleer de staat ertoe verplicht kan worden om verzoekers’ 

recht op een gezinsleven te beschermen. Waar verzoekers menen dat zij geen ‘kans’ maken op deze 

procedure nu hun echtgenoot/vader geen stabiel en toereikend inkomen geniet, mist hun grief 

grondslag. De vreemdelingenwet voorziet, onder bepaalde voorwaarden, in een vrijstelling van de 

voorwaarden voor gezinshereniging, met name de voorwaarden van bestaansmiddelen, huisvesting en 

ziekteverzekering. Dit is het geval wanneer het gaat om familieleden van een erkend vluchteling of 

houder van de subsidiaire beschermingsstatus (zie artikel 10, § 2, vierde lid van de vreemdelingenwet 

en GWH 26 september 2013, nr. 121/2013, B.15.3 en 15.6). In casu verkreeg verzoekers’ 

echtgenoot/vader de subsidiaire beschermingsstatus en kunnen zij bijgevolg beroep doen op de 

vrijstelling van de voorwaarden van voldoende bestaansmiddelen.  Een schending van artikel 8 van het 

EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoekers een uiteenzetting houden over de actuele situatie in Irak, meer bepaald in Bagdad, 

dient de Raad op te merken dat zij de verwijzing in de bestreden beslissing naar het arrest nr. 100 103 

van 28 maart 2013 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan aangrijpen om kritiek te uiten 

op deze laatste beslissing, met name omdat deze niet meer actueel is. Dergelijk betoog kan aan bod 

komen tijdens de nieuwe asielaanvraag die verzoekster heeft ingediend op 9 september 2013 en die, 

zoals verzoekers’ raadsman tijdens de terechtzitting benadrukt, nog steeds wordt onderzocht op het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Verzoekers menen dat de bestreden 

beslissing diende te motiveren aangaande het algemeen gekend gegeven dat de veiligheidssituatie in 

Irak de voorbije maanden verslechterd is en talloze burgerslachtoffers heeft gemaakt. De Raad ziet 

echter niet in waarom er dient te worden gemotiveerd over de situatie in het land van herkomst van 

verzoekers, gelet op de verwijzing naar het arrest van de Raad in de beslissing die de situatie in hun 

land van herkomst uitvoerig heeft beoordeeld. Verzoekers zijn ingevolge de bestreden beslissing niet 

verplicht om terug te keren naar hun land van herkomst maar wel verplicht om het grondgebied van het 

Rijk en dat van een aantal andere Staten met wie België afspraken heeft gemaakt inzake 

grensoverschrijding door vreemdelingenwet te verlaten. Het loutere feit dat volgens verzoekers het 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet langer actueel zou zijn, volstaat niet om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken. Dezelfde argumentatie heeft verzoekster 

reeds aangehaald voor de beoordeling van haar eerste asielaanvraag. In het arrest nr. 100 103 van 28 

maart 2013 wordt immers het volgende gesteld: “Verder tracht verzoekster aan de hand van een aantal 

persberichten de conclusies van de commissaris-generaal op basis van de informatie die aan het 

administratief dossier werd toegevoegd (stuk 15, Landeninformatie, SRB, Irak, De actuele 

veiligheidssituatie in Centraal-Irak- Bagdad, 16 juli 2012) tegen te spreken. De internetartikels van The 

New York Times, het BBC News Middle East, The Irish Times, van IRIN, The Guardian, Metro, De 

Standaard en Het Nieuwsblad (Verzoekschrift, bijlagen 3-27) bevestigen echter het gericht karakter van 

de aanslagen, die inderdaad tegen sjiitische pelgrims, militairen en politiemensen gericht zijn. In 

tegenstelling tot wat verzoekster lijkt te beweren, kunnen deze gerichte incidenten, ondanks een stijging 

van het aantal burgerslachtoffers, niet als een situatie van willekeurig geweld worden aanzien. Geen 

enkele bepaling schrijft overigens een minimumdrempel voor van burgerslachtoffers om van willekeurig 

geweld te kunnen spreken. (…) De commissaris-generaal ging zeker niet onredelijk te werk door op 

grond van de beschikbare informatie te besluiten dat er actueel in Bagdad voor burgers geen sprake is 

van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.”  Verzoekers steunen 

hun betoog aldus op dezelfde argumenten als aangehaald tijdens de asielaanvraag en deze 

argumenten zijn reeds beoordeeld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Waar 

verzoekers thans uit een aantal persberichten citeren, volstaan deze artikelen bijgevolg niet opdat in 

hoofde van verzoekers op voldoende concrete wijze het individueel karakter van het risico op artikel 3 

van het EVRM zou zijn aangetoond. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken van artikel 3 van het EVRM.  
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Bovendien kan de vraag worden gesteld welk belang verzoekers momenteel hebben in de aangevoerde 

schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM, nu verzoekster een nieuwe asielaanvraag heeft 

ingediend die wordt onderzocht op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

en waardoor de gedwongen uitvoering van de bestreden beslissing is geschorst. Een schending van de 

artikelen 2 en 3 van het EVRM wordt aldus niet aangetoond.    

 

Het beroep is onontvankelijk 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf december tweeduizend dertien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


