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nr. 126 116 van 23 juni 2014

in de zaak RvV X / II

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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 22 november 2013

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

beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 24 oktober 2013

tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 2 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 januari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat B. STAELENS

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State (B.S., 21 mei 2014) voorziet in een beroep

met volle rechtsmacht ten aanzien van beslissingen die getroffen werden door de Commissaris-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot weigering van inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag. Deze wet is in werking getreden op 31 mei 2014. Artikel 26 van de

voormelde wet van 10 april 2014 voorziet in overgangsbepalingen voor wat betreft annulatieberoepen

zoals in casu, die voor de inwerkingtreding van de wet op de rol geplaatst werden en waarvoor op 31

mei 2014 nog geen eindarrest werd geveld. De verzoekende partijen krijgen conform artikel 26 van de

voormelde wet van 10 april 2014 de mogelijkheid om een nieuw verzoekschrift in te dienen met het oog

op behandeling ervan conform het gestelde in artikel 39/2,§1, eerste en tweede lid van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen. De griffie van de Raad zal hen daartoe aanschrijven.

Te dien einde worden de debatten heropend en wordt de zaak naar de algemene rol verwezen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel1.

De debatten worden heropend.

Artikel 2.

De zaak wordt verwezen naar de algemene rol.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend veertien door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


