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nr. 126 260 van 26 juni 2014

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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 31 maart 2014 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

25 februari 2014.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. DEPOVERE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Na de sluiting der debatten ontving de Raad een brief, gedateerd op 19 juni 2014, van verweerder.

Deze brief luidt als volgt: “Via dit schrijven wens ik u er attent op te maken dat er zich tijdens uw beraad

in onderhavige zaak nieuwe feiten van overwegend belang hebben voorgedaan. Meer in het bijzonder

wens ik u er op te wijzen dat het geweld in Centraal-Irak sinds 10 juni 2014 in dermate negatieve zin

geëvolueerd is dat herevaluatie van de veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst zich

opdringt. Daar deze recente escalatie en heropflakkering van geweld op het ogenblik van de in

beraadname niet bekend was of kon zijn aan het CGVS, wil ik u vriendelijk verzoeken een heropening

van de debatten te overwegen.”

Gelet op de inhoud van de voormelde brief komt een heropening der debatten passend voor teneinde

de actualiteit van de vrees voor vervolging of het risico op ernstige schade dienstig te kunnen

beoordelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De debatten worden heropend.

Artikel 2

De partijen worden hierbij opgeroepen om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 10 juli 2014

om 10.00 uur.

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

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


