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nr. 120 379 van 12 maart 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X alias X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVDE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X alias X, die verklaart van Rwandese nationaliteit te zijn, op

31 december 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 10 januari 2014.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. GAKWAYA en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

Gezien het schriftelijk verslag van de verwerende partij van 28 februari 2014.

Gezien de replieknota van de verzoekende partij van 10 maart 2014.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Op de terechtzitting van 20 februari 2014 werd toepassing gemaakt van artikel 39/76, § 1, derde lid van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (verder: vreemdelingenwet) ingevolge de nieuwe elementen die door

verzoekende partij werden bijgebracht.

Verwerende partij bezorgde het in artikel 39/76, § 1, derde lid bevolen schriftelijk verslag op 28 februari

2014 aan de Raad.

Verzoekende partij werd middels ‘vraag tot repliek’, gedateerd op 4 maart 2014, op de hoogte gebracht

van het schriftelijk verslag van verweerder. Tevens werd zij in kennis gesteld dat zij overeenkomstig
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artikel 39/76, § 1, vijfde lid van de vreemdelingewet een termijn van 8 dagen had om een replieknota in

te dienen.

Verzoekster diende bij schrijven van 10 maart 2014 een replieknota in.

Gelet op het voorgaande dienen te debatten te worden heropend teneinde de partijen, conform artikel

39/60 vreemdelingenwet, in de mogelijkheid te stellen mondeling hun opmerkingen aangaande de

nota’s voor te dragen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De debatten worden heropend.

Artikel 2

De partijen worden opgeroepen te verschijnen op de terechtzitting van 3 april 2014 om 10 uur.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend veertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


