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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.827 van 19 november 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X
 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 13 april
2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 29 maart 2006.

Gezien het arrest nr. 181.821 van 8 april 2008 van de Raad van State waarbij de beslissing
VB/06- 1533/W12.540 van 2 april 2007 van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
vernietigd wordt.

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.

Gezien het verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 27 augustus 2008.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 november 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN
verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché D. HANOULLE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verweerder heeft op 7 november 2008 met toepassing van artikel 39/76, §1 van voormelde
wet van 15 december 1980 een nota met een Cedoca-antwoorddocument van 7 november
2008 omtrent de actuele situatie in Nepal ter griffie neergelegd.
Verzoeker kreeg ter terechtzitting kennis van deze neerlegging.

2. Verzoeker vraagt een uitstel opdat hij zich ten gronde kan verdedigen tegen voormelde
nota.
Verweerder sluit zich aan bij dit verzoek.
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3. Het komt gepast voor ter vrijwaring van de rechten van verzoeker een uitstel te verlenen
om hem toe te laten zich te verdedigen tegen de nota van verweerder van 7 november 2008.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De debatten worden heropend en de behandeling van het beroep wordt voortgezet op de
terechtzitting van 4 december 2008 om 9.30 uur.

Artikel 2

De nota van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 7
november 2008 wordt aan de verzoekende partij overgezonden.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 19 november 2008 door:

dhr. F. HOFFER,   kamervoorzitter,

dhr. W. MULS,   rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M.-C. GOETHALS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN. F. HOFFER.


