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 nr. 124 211 van 20 mei 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van zijn minderjarig kind X, waarvan hij verklaart dat het de Spaanse nationaliteit heeft, op 

24 februari 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van “de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel tot 

terugbrenging van 17 oktober 2013” van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.  

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. JOUNDI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij die blijkens het administratief dossier van Marokkaanse nationaliteit is, verklaart 

geboren te zijn op 27 december 1968 en stelt op te treden in eigen naam en in haar hoedanigheid van 

wettelijk vertegenwoordiger (vader) van haar minderjarige dochter, geboren op 1 mei 2008. 

 

Op 6 februari 2013 dient genoemde minderjarige dochter een aanvraag van een verklaring van 

inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen in. 

 

Op 17 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke integratie en armoedebestrijding de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 
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drie maanden met bevel tot terugbrenging (bijlage 20) ten aanzien van de dochter van de verzoekende 

partij. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 05.09.2013 werd ingediend door:  

Naam: A.B.B.L. (...) ,  

Nationaliteit: Spanje ;  

Geboortedatum: (...) ,  

Geboorteplaats: Valencia ,  

Identificatienummer in het Rijksregister : (...) 

verblijvende te (...) 

om de volgende reden geweigerd : 

Reden van de beslissing: 

□ Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

De aanvraag tot verklaring van inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 50 §2, 

4° van het KB van 08.10.1981) werd niet ondertekend door een bevoegd persoon. 

De aanvraag vermeldt enkel de naam van het minderjarige kind en werd helemaal niet ondertekend. 

Overeenkomstig Art. 372 + art388BW is betrokkene zelf juridisch onbekwaam en afhankelijk. 

Een minderjarige kan zelf geen administratieve handelingen stellen zoals bijvoorbeeld in eigen hoofde 

een aanvraag van verklaring tot inschrijving indienen. 

Een minderjarige dient door zijn ouder(s) of voogd vertegenwoordigd en bijgestaan worden. In het 

belang van het kind en ter bescherming van zijn rechten dient het vergezeld te zijn en te verblijven bij 

zijn wettelijk vertegenwoordiger: ouder{s) of voogd. 

Nergens uit de voorgelegde documenten van het dossier kan de verwantschap blijken tussen het 

minderjarige kind en dhr. A.B.L. (...). 

De aangeleverde bewijzen in kader van de aanvraag (volledig uittreksel uit de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen, boekhoudersverklaring m.b.t. de inkomsten van dhr. A.B.L. (...) en het opgegestelde 

factuur van K.E. (...) doen geen afbreuk aan de hogervermelde vaststelling. 

De aanvraag voor een verblijf van meer dan drie maanden voor de minderjarige werd niet rechtsgeldig 

ingediend en is bijgevolg onontvankelijk. 

 

Op 24 januari 2014 wordt aan de verzoekende partij het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) uitgereikt. 

Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BEVEL TOT TERUGBRENGING 

Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan A.B.L. (...) geboren te Arekmane op (...) van Marokkaanse nationaliteit verblijvende te (...), 

bevel gegeven om de genaamde A.B.B., L. (...) geboren te Valencia, op (...), van Spaanse nationaliteit 

verblijvende te (...) , binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is en al 

waar zij zij legaal kan binnenkomen en verblijven. 

REDEN VAN MAATREGEL: 

ZIE VOORZIJDE BIJLAGE 20” 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1. Met betrekking tot de beslissing tot weigering van verblijf voert de verzoekende partij volgende 

grieven aan in haar verzoekschrift: 

 

“In casu geeft de bestreden beslissing niet duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt enkel en alleen verwezen 

naar het gegeven dat de aanvraag tot verklaring van inschrijving niet ondertekend werd door een 

bevoegd persoon. Dit is voor verzoeker geen afdoende motivering en is in rechte en in feite niet 

evenredig aan het gewicht van de genomen beslissing.” 

 

en 
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“Verder stelt verzoeker dat het IVRK in hoofde van zijn minderjarig kind wordt geschonden, doordat dit 

verdrag voorziet dat kinderen het recht hebben om in een stabiele leefomgeving op te groeien. Zijn 

dochter L.A.B. (...) is sedert vorig schooljaar ingeschreven in de Kadee en volgt er de lessen sedert 2 

september 2013 (stuk 7) waar ook haar broer en zus schoolgaand zijn (stuk 8 en 9). Indien het 

minderjarig kind L.A.B. (...) terug zou keren naar Spanje dan dreigt zij uit haar vertrouwde omgeving 

gehaald te worden en een schooljaar te verliezen” 

 

Ambtshalve merkt de Raad op dat, voor zover het beroep ingediend wordt door de verzoekende partij in 

haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, hij het beroep 

onontvankelijk acht. Uit geen enkel stuk blijkt dat enkel de verzoekende partij gemachtigd is om op te 

treden als wettelijk vertegenwoordiger van haar kind in onderhavig beroep. 

 

Te dezen moet rekening gehouden worden met het gestelde in artikel 35, § 1, tweede lid, en § 2 van het 

Wetboek van Internationaal Privaatrecht :  

 

“De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de Staat op 

wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die uitoefening wordt 

aangevoerd”.  

§ 2. Ingeval het in § 1 aangewezen recht niet de mogelijkheid biedt de bescherming te waarborgen die 

de persoon of diens goederen vereisen, wordt de bescherming beheerst door het recht van de Staat 

waarvan de persoon de nationaliteit heeft. Het Belgisch recht is van toepassing indien het materieel of 

juridisch onmogelijk blijkt om de maatregelen te nemen waarin het toepasselijk buitenlands recht 

voorziet.”  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij en haar kind in België verblijven. 

 

De uitoefening van het ouderlijk gezag is geregeld door de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek. Uit de artikelen 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de ouders gezamenlijk het 

ouderlijk gezag uitoefenen, ongeacht of ze samenleven of niet. Voor wat betreft de vertegenwoordiging 

van de minderjarige heeft de wetgever een weerlegbaar vermoeden ingesteld dat elke ouder geacht 

wordt te handelen met de andere ouder ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn. Dit vermoeden 

betreft echter in principe echter enkel handelingen over de persoon van het kind (artikel 373, tweede lid 

van het BW) en daden van beheer van de goederen van het kind (artikel 376, tweede lid van het BW) en 

betreft niet de mogelijkheid om het kind te vertegenwoordigen in het kader van een procedurele 

handeling (cf. RvS 18 september 2006, nr. 162.503; RvS 4 december 2006, nr. 165.512; RvS 9 maart 

2009, nr. 191.171). Hieruit volgt dat in het kader van een beroep dat ingesteld wordt tegen een 

administratieve beslissing, de ouders gezamenlijk dienen op te treden in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind, tenzij in casu de verzoekende partij aantoont dat zij beschikt over het 

exclusieve ouderlijk gezag, quod non. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de moeder van de minderjarige dochter van de verzoekende partij 

in het Rijk verblijft. 

 

Niet wordt aangetoond, noch in het verzoekschrift, noch in een bij dat verzoekschrift gevoegd stuk, of op 

de terechtzitting zelfs maar beweerd, dat het ouderlijk gezag exclusief door de vader zou worden 

uitgeoefend. In die omstandigheden wordt dan ook aangenomen dat het ouderlijk gezag ten aanzien 

van de minderjarige dochter gezamenlijk, door de moeder én door de vader, wordt uitgeoefend. 

 

In casu is de minderjarige dochter enkel vertegenwoordigd door haar vader zodat het beroep tegen de 

beslissing aangaande het verblijf onontvankelijk is voor zover het door de verzoekende partij in haar 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter ingediend werd (RvS 29 

juli 2013, nr. 224 407; RvS 21 december 2012, nr. 221 436; RvS 23 november 2011, nr. 217 016). 

 

Derhalve dienen hoger geciteerde grieven niet te worden behandeld. 

 

 

 

 

2.2.1. Wat het bevel tot terugbrenging betreft, voert de verzoekende partij volgende grieven aan:  
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“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan deze 

werd genomen. 

(...) 

Verzoeker begrijpt niet waarom zulk een drastische beslissing zoals een bevel tot terugbrenging wordt 

genomen ten aanzien van een minderjarig kind dat slechts 5 jaar is. Het feit dat slechts de aanvraag niet 

ondertekend werd door een bevoegd persoon kon simpelweg opgelost worden door een uitnodiging te 

sturen naar verzoeker om de desbetreffende aanvraag en formaliteiten in orde te brengen. 

Verzoeker begrijpt ook niet waarom verweerster zijn minderjarig kind eerst wel heeft ingeschreven in het 

vreemdelingenregister (stuk 3) om nadien toch terug te besluiten dat het geen rechtsgeldige aanvraag 

heeft gedaan. 

Verzoeker stelt dat verweerster een kennelijk onredelijke beslissing heeft genomen. 

Verder voert verzoeker de schending van artikel 8 EVRM en het tevens het Kinderrechtenverdrag. 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt en tevens het IVRK. 

Verzoeker wijst op zijn gezinsleven en meent dat de bestreden beslissing een inmenging in zijn 

gezinsleven inhoudt. Het is niet in het belang van verzoeker noch in het belang van de minderjarige om 

terug naar Spanje terug te keren en van daaruit legaal binnen te komen. Verzoeker is in België bezig 

met zijn zelfstandige activiteit (stukken 4, 5 en 6). Een onderbreking van deze zelfstandige activiteit zou 

betekenen dat verzoeker niet meer in zijn eigen levensonderhoud zou kunnen voorzien en ook niet in 

dat van zijn gezin, bestaande uit 5 personen (stuk 3). Voor het 5de gezinslid D.A.B. (...) werd reeds op 

datum van 19 december 2013 een 9bis procedure ingediend (stuk 10). Een terugkeer naar Spanje zou 

al hetgeen verzoeker heeft opgebouwd sedert zijn aankomst totaal tenietdoen. Door de bestreden 

beslissing ten uitvoer te leggen zou gans het gezinsleven dat stukje bij beetje werd opgebouwd door 

verzoeker – gans de administratie rond zijn zelfstandige activiteit, het zoeken van een woning voor zijn 

gezin (stuk 12), het zoeken naar een school voor zijn kinderen (stukken 7,8 en 9), het opbouwen van 

een sociaal leven in België – onnodig stopgezet worden, dit terwijl verweerster eenvoudig bijkomende 

informatie diende te vragen aan verzoeker die daarop zonder probleem zou ingaan. In deze heeft 

verweerster kennelijk onredelijk gehandeld.” 

 

2.2.2. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel stelt verzoeker een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de formele 

motiveringsplicht, van artikel 8 EVRM, van het Kinderrechtenverdrag, van het redelijkheidsbeginsel en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Hij betoogt dat de motivering dat de aanvraag niet ondertekend werd door een bevoegd persoon geen 

afdoende motivering is. Het feit dat de aanvraag niet ondertekend werd door een bevoegd persoon kon 

volgens hem simpelweg opgelost worden door een uitnodiging te sturen om de desbetreffende 

aanvraag en formaliteiten in orde te brengen. Hij begrijpt niet waarom zijn minderjarig kind eerst wel 

ingeschreven werd in het vreemdelingenregister om nadien toch terug te besluiten dat het geen 

rechtsgeldige aanvraag heeft gedaan. Het zou niet in het belang zijn van de minderjarige om terug naar 

Spanje te keren en van daaruit legaal binnen te komen. Verzoeker zelf zou een zelfstandige activiteit 

uitoefenen en de onderbreking ervan zou betekenen dat hij niet meer in zijn eigen levensonderhoud zou 

kunnen voorzien en ook niet in dat van zijn gezin. Het minderjarige kind zou sinds vorig jaar 

ingeschreven zijn in de school en ook haar broers en zussen zouden hier schoolgaand zijn. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat 

het minderjarig kind zelf de aanvraag heeft ingediend, zonder dat zij werd bijgestaan door haar wettelijk 

vertegenwoordiger of haar voogd. Verzoeker toont thans evenmin aan dat hij zijn minderjarig kind 

vergezeld heeft bij het indienen van haar aanvraag terwijl de aanvraag enkel de handtekening bevat van 

het minderjarige kind zodat zijn grief feitelijke grondslag mist. 

Artikel 372 BW bepaalt dat een kind onder het gezag van zijn ouders blijft tot aan zijn meerderjarigheid 

of zijn ontvoogding. Er wordt in casu niet aangetoond dat het minderjarig kind ontvoogd of meerderjarig 

is. Evenmin weerlegt verzoeker de vaststelling dat het kind nog geen achttien jaren is zodat hij niet 

aantoont dat artikel 388 BW, dat bepaalt dat een minderjarige de persoon is die nog niet de volle leeftijd 

van achttien jaren heeft bereikt, geschonden is. 
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Evenmin toont verzoeker aan uit welke bepaling zou kunnen blijken dat zij als niet ontvoogde 

minderjarige, die niet vergezeld is van haar ouders of ouder, een aanvraag van verklaring tot inschrijving 

als beschikker van voldoende bestaansmiddelen kan doen. (voor een gelijkaardige zaak zie: Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 63 856 van 27 juni 2011). 

Waar verzoeker meent dat het niet in het belang is van zijn minderjarig kind om terug naar Spanje te 

keren, toont hij evenmin aan dat het gezinsleven niet kan worden voortgezet elders dan in België. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

Zoals de verzoekende partij aanvoert, ontbreekt in de bestreden beslissing die de afgifte van een bevel 

tot terugbrenging betreft elke draagkrachtige motivering. De bijlage 38 vermeldt enkel dat zij werd 

afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“Behoudens bijzondere beslissing van de Minister of zijn gemachtigde, mag geen bevel om het 

grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan achttien jaar oud is of 

die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. 

Dat bevel om het grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot terugbrenging 

overeenkomstig het model van bijlage 38.” 

 

Aldus bepaalt artikel 118 van het koninklijk besluit niets meer dan dat aan een minderjarige geen bevel 

om het grondgebied om te verlaten kan worden uitgereikt, maar dat dit bevel wordt vervangen door een 

bevel tot terugbrenging. 

 

Voor het overige wordt in de bijlage 38 verwezen naar de motieven van de bijlage 20, waarin evenmin 

de grondslag voor het uitreiken van een bevel. Nergens valt te lezen in de bestreden beslissingen dat 

het kind illegaal in het Rijk verblijft. 

 

Er dient op te worden gewezen dat de vaststelling dat een vreemdeling niet over een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden in het Rijk beschikt of dat hij naliet aan te tonen dat hij over een dergelijk 

recht op verblijf beschikt, niet automatisch leidt tot de vaststelling dat deze vreemdeling zich op 

onwettige wijze in het Rijk bevindt. Het is immers mogelijk dat deze vreemdeling tot een verblijf in het 

Rijk werd gemachtigd of dat hij tijdens de behandeling van een andere aanvraag (asiel, medische 

redenen…) tijdelijk in het Rijk kan verblijven. Wanneer de verwerende partij constateert dat een 

vreemdeling geen recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk kan laten gelden, komt het 

haar toe aanvullend te onderzoeken of de betrokken vreemdeling niet tevens onwettig in het Rijk verblijft 

en desgevallend over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, in casu een 

bevel tot terugbrenging. Een dergelijk bevel kan slechts worden afgegeven in toepassing van artikel 7 

van de vreemdelingenwet. Een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een 

bevel tot terugbrenging hebben ook verschillende rechtsgevolgen. Een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden heeft louter tot gevolg dat een vreemdeling geen recht op verblijf 

kan laten gelden en eventueel zal dienen terug te vallen op zijn vroegere verblijfstoestand. Een bevel tot 

terugbrenging heeft tot gevolg dat de persoon aan wie het wordt uitgereikt de minderjarige op wie de 

beslissing betrekking heeft, dient terug te brengen naar de plaats vanwaar hij gekomen is en alwaar hij 

legaal kan binnenkomen en verblijven. Bijgevolg ontslaat de motivering inzake de beslissing aangaande 

de weigering van verblijf voor meer dan drie maanden de verwerende partij niet van haar 

motiveringsplicht wat het bevel tot terugbrenging betreft. 

 

De overige beschouwingen in de nota met opmerkingen doen geen afbreuk aan de vaststelling dat de 

beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging gebrekkig is gemotiveerd.  
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Het middel is in de hierboven omschreven mate gegrond. Het bevel tot terugbrenging dient te worden 

vernietigd gelet op de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Derhalve dienen de grieven met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM in zoverre deze het bevel betreffen niet verder te worden behandeld. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van het 

bevel tot terugbrenging. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 24 januari 2014 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 24 januari 2014 tot afgifte van een 

bevel tot terugbrenging is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden van 17 oktober 2013 worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


