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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 176 van 20 juni 2007
in de zaak X /IVde  kamer

In zake:  X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X -, van Libische nationaliteit, op 12 april 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 26 maart 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gelet op artikel 234, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota van de verwerende partij ingediend op 25 april 2007.

Gelet op de beschikking van 6 juni 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19
juni 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.- C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de
verwerende partij.

Namens verzoeker vraagt zijn raadsman Mr. V. Gul de debatten te heropenen en de zaak
opnieuw vast te stellen op een volgende terechtzitting, aangezien verzoeker en zijn
advocaat wel aanwezig waren in de gebouwen van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, doch zij omwille van organisatorische problemen slechts in
de betrokken kamer aanwezig waren na de sluiting van de debatten. Omwille van de
goede rechtsbedeling is het dan ook noodzakelijk de debatten te heropenen.



2

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE TUSSENARREST:

Artikel 1

De debatten worden heropend.

Artikel 2

De zaak wordt opnieuw vastgesteld op de openbare terechtzitting van 4 juli 2007, om 10u30

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig juni tweeduizend en zeven
door:

dhr. F. HOFFER,   wnd. kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,
mevr. M.- C. GOETHALS,  rechter in vreemdelingenzaken,
dhr. G. DE BOECK,   rechter in vreemdelingenzaken,
dhr. H. VAN GOETHEM,  toegevoegd griffier.

De toegevoegd griffier,    De voorzitter,

H. VAN GOETHEM     F. HOFFER


