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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 10777 van 29 april 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats: op het kantoor 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, van Russische nationaliteit, op 23 november 2007 heeft
ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van het bevel om het
grondgebied te verlaten van 6 november 2007.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 18 december 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
januari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DUMERY, die loco advocaat B. SOENEN
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Bij arrest nr. 1388 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 24 augustus 2007 werd
de asielaanvraag van verzoeker onontvankelijk verklaard. Verzoeker heeft cassatieberoep
ingesteld tegen het voormelde arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit
cassatieberoep werd toelaatbaar verklaard bij beschikking van 25 oktober 2007. Dit arrest
werd uitgesproken door dezelfde rechter als deze die deze zaak dient te behandelen.
Teneinde elke schijn van partijdigheid weg te nemen komt het gepast voor dat de rechter zich
wraakt, zodanig dat een collega de zaak zou behandelen. Derhalve wordt de zaak naar de
algemene rol verwezen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1.

De debatten worden heropend.

Artikel 2.

De zaak wordt verwezen naar de algemene rol.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend
en acht door:

dhr. M. MILOJKOWIC,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 P. BAEKELANDT M. MILOJKOWIC


