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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

 Nr 293 van 22 juni 2007
                                              in de zaak X/ IIde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Iraakse nationaliteit, op 25 november 2005 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 8 november 2005.

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.

Gelet op artikel 234, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien het verzoekschrift tot voortzetting van het geding ingediend op 17 januari 2007  
    met toepassing van artikel 235,§3 van voornoemde wet.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 maart 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
16 april 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Bij aangetekend schrijven, verstuurd op 19 maart 2007, heeft de verzoekende partij de
Raad in kennis gesteld van haar nieuwe woonplaatskeuze op het kantooradres van haar
advocaat, meester P. Van Hoecke, Amerikalei 25-27, 2000 Antwerpen. De Raad dient
bijgevolg vast te stellen dat de beschikking van 21 maart 2007, waarbij de terechtzitting
bepaald wordt op 16 april 2007, naar de verkeerde woonplaats werd verstuurd.

In het kader van een goede rechtsbedeling komt het gepast voor de debatten te
heropenen en de zaak te verwijzen naar de algemene rol.
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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 tweeëntwintig juni
tweeduizendenzeven door:

dhr. J. BIEBAUT,  rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,  toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 T. LEYSEN.      J. BIEBAUT.


