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nr. 32 437 van 5 oktober 2009

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken,

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIDE KAMER

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 20 december 2007

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de

beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 november 2007 tot

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.

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 het arrest nr. 10 797 van 29 april 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij de

debatten worden heropend en de zaak verwezen wordt naar de algemene rol, teneinde de zaak te laten

beoordelen door een kamer met drie leden.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 mei 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2009, datum

waarop de zaak wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 22 juni 2009, datum waarop de zaak wordt

uitgesteld naar de terechtzitting van 23 juni 2009, datum waarop de zaak wordt uitgesteld naar de

terechtzitting van 19 augustus 2009, datum waarop de zaak wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 5

oktober 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERSWIJVER, die loco advocaten P. ROBERT en B.

DALLE verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C.

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Artikel 39/73, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de aangewezen kamervoorzitter
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of rechter bij voorrang de beroepen die doelloos zijn, kennelijk onontvankelijk zijn, waarvan afstand

wordt gedaan of die dienen van de rol te worden afgevoerd, onderzoekt.

Ter terechtzitting doet de advocaat van de verzoekende partij uitdrukkelijk afstand van geding.

Er blijken geen gegevens voorhanden te zijn die zich tegen het vaststellen van de afstand verzetten.

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 vijf oktober tweeduizend en negen door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. M. MILOJKOWIC, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. J. CAMU, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS Ch. BAMPS


