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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.077 van 20 augustus 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: 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, die verklaart van Servisch-Montenegrijnse nationaliteit te zijn,
op 27 april 2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 10 april 2006.

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 van het geding ingediend op 22 januari 2007 met
toepassing van artikel 235, §3 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.

Gelet op de beschikking van 18 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, haar advocaat P. VAN HOECKE en haar
voogd W. DHAENENS en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Ter zitting wordt door verzoeker opgeworpen dat de beschikking houdende de oproeping van
de partijen en dus ook de nota van de verwerende partij niet werden betekend op het adres
waar woonplaatskeuze is geschied, meer bepaald dat van zijn raadsman. Hij legt een stuk
voor waaruit blijkt dat hij met een op 13 maart 2007 verstuurd aangetekend schrijven de
toenmalige Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen ervan in kennis stelde dat
woonplaats werd gekozen op het adres X te X. Voorts wordt een beslissing neergelegd van
de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Voogdij, waaruit blijkt dat dhr. W. Dhaenens met
ingang van 1 februari 2008 wordt aangewezen als voogd van verzoeker.

De Raad stelt vast dat niettegenstaande het voormelde schrijven van 13 maart 2007 zich niet
in het dossier bevindt, verzoeker het aannemelijk maakt dat de wijziging van
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woonplaatskeuze rechtsgeldig werd overgemaakt. Bovendien dient bij de uitnodiging van de
partijen om te verschijnen ter zitting rekening te worden gehouden met de aanwijzing van dhr.
W. Dhaenens als verzoekers voogd. Derhalve is het gepast de debatten te heropenen en de
partijen opnieuw op te roepen om te verschijnen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De debatten worden heropend.

Artikel 2

De partijen worden opgeroepen om te verschijnen op 25 september 2008, om 9 uur 30.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 augustus 2008 door:

mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 J. GHEYLE. A. WIJNANTS.


