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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.638 van 5 september 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake:  X
  Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Somalische nationaliteit te zijn, op 15 april
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 26 maart 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. DASSEN loco
advocaat S. VAN ROSSEM en van attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 10 januari 2001 het Rijk binnen en diende
op 10 oktober 2007 een tweede asielaanvraag in. Op 26 maart 2008 werd aan
verzoekster de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Het onderhavige beroep is
gericht tegen deze beslissing.

2. Op de terechtzitting van 8 juli 2008 doet verzoekende partij afstand van de procedure tot
het bekomen van de erkenning van de status van vluchteling. Er blijken geen gegevens
voorhanden te zijn die zich tegen de inwilliging van de afstand verzetten.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel. 

De afstand van het geding wordt vastgesteld.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 5 september 2008 door:

mevr. K. DECLERCK,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken

mevr. J. GHEYLE,         toegevoegd griffier.

 De griffier,                                        De voorzitter,

            J. GHEYLE.                                                             K. DECLERCK.


