RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN
ARREST
nr. 10.459 van 24 april 2008
in de zaak X II
In zake:

X
Gekozen woonplaats:

ten kantore van X

tegen :
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 23 april
2008 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot terugdrijving van 19
april 2008, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 19 april 2008.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 23 april 2008 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 april
2008 om 10 uur 00.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat S. S. ZOKOU.
Gelet op 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.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
Ter terechtzitting doet de verzoekende partij bij monde van haar raadsman afstand. Er zijn
geen gegevens voorhanden die zich tegen de inwilliging van de afstand verzetten.
De verwerende partij stelt hiertegen geen bezwaar te hebben.
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Na de sluiting der debatten komt op de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
een fax van de verwerende partij toe, bevattende een “Nota met opmerkingen”. Gezien de
sluiting der debatten wordt deze nota ambtshalve uit de debatten geweerd.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
Enig artikel.
De afstand van de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring bij uiterst
dringende noodzakelijkheid wordt vastgesteld.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig april tweeduizend en
acht door:
mevr. M. BEELEN,

wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,

toegevoegd griffier.

De griffier,

De voorzitter,

T. LEYSEN.

M. BEELEN.
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