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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 19.794 van 2 december 2008
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 IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 10
december 2007 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 22 november 2007.

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 10 oktober 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. FLACHET, die loco advocaat O. STEIN verschijnt
voor de verzoekende partij en van attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Ten gronde.

1.1. Met betrekking tot de al dan niet minderjarigheid van verzoeker stelt de Raad vooreerst
vast dat bij beslissing van 21 februari 2007 van de dienst voogdij de plaatsing onder de
hoede door de dienst voogdij van verzoeker van rechtswege op datum van de
kennisgeving van de beslissing vervalt omdat de conclusie van het medisch
onderzoek als volgt luidt : “Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we
besluiten met een redelijke wetenschappelijke zekerheid dat X op datum van 16-02-07
een leeftijd heeft van zeker ouder dan 18 jaar, waarbij 20,6 jaar een minimum leeftijd
is. Vermoedelijk ligt deze dus hoger en zelfs voorbij de 21 jaar”. (stuk 28,
administratief dossier). Deze beslissing werd aan verzoeker meegedeeld op 23
februari 2007 waarbij hem wordt gewezen op de mogelijkheid om tegen deze
beslissing beroep in te dienen bij de Raad van State.
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Op 15 maart 2007 wordt verzoeker, bijgestaan door een tolk Dari, gehoord bij de
Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker geeft als geboortedatum op 29/10/1371 (=
19/01/1993) en ondertekende het gehoorverslag na voorlezing.

Op 20 maart 2007 wordt verzoekers asielaanvraag door de Dienst
Vreemdelingenzaken ontvankelijk verklaard. Op 11 april 2007 dient verzoeker een
schriftelijke verklaring in. Op 25 april 2007 wordt het gehoor ten gronde geannuleerd
omwille van “nieuwe medische attesten betreffende leeftijd KV”.

Op 10 mei 2007 stuurt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen een aangetekend schrijven naar de dienst voogdij met de mededeling dat
hij “beschikt (…) over het volgende nieuwe element: nl. drie medische certificaten die
op basis van een radiologisch onderzoek en op basis van een onderzoek uitgevoerd
door een tandarts attesteren dat de kandidaat-vluchteling minderjarig is, alsook een
begeleidend schrijven van diens raadsheer, meester Olivier Stein. (…)” (administratief
dossier, stuk 11).

De Raad stelt vast dat verzoeker de volgende documenten met betrekking tot zijn
leeftijd indiende: (1) een attest opgemaakt op 30 maart 2007 waarbij zijn leeftijd wordt
geschat op 17 jaar (plus of min 1 jaar), (2) een attest van 20 april 2007 dat vaststelt
dat verzoeker maximum 17 jaar is en (3) een attest van 23 maart 2007 dat vaststelt
dat verzoeker ongeveer 18 jaar oud is (plus of min 1 jaar).

Op 12 juni 2007 schrijft de dienst voogdij het volgende aan het
Commissariaat-generaal: “ (…) De door u aangehaalde medische onderzoeken zijn
niet in staat om de leeftijdsbeslissing dd. 24 februari 2007 te weerleggen.
Geconfronteerd met de medische resultaten van het St-Pietersziekenhuis heeft
professor Willems zijn analyse herdaan en hij komt uit op hetzelfde resultaat. De
conclusie van het medisch onderzoek uitgevoerd door de KUL is gebaseerd op een
drievoudige test of trippeltest. Het resultaat van deze drievoudige test geeft aan dat
mijnheer Esmail Khavari meer dan 18 jaar is.” (administratief dossier stuk 10) Uit het
dossier blijkt niet dat deze beslissing aan verzoeker of zijn raadsman werd
meegedeeld.

Op 18 september 2007 verstuurt de raadsman van verzoeker aan het
Commissariaat-generaal een kopie van zijn schrijven aan de Dienst Voogdij waarbij hij
de dienst vraagt zijn cliënt te beschouwen als minderjarige, gelet op de ingediende
medische attesten (administratief dossier stuk 8).

Op 18 september 2007 wordt aan verzoeker meegedeeld dat het voorziene gehoor
van 2 oktober 2007 op het Commissariaat-generaal wordt geannuleerd “ten gevolge
van een administratieve wijziging”. Op 24 oktober 2007 wordt verzoeker opnieuw
opgeroepen voor een gehoor op 13 november 2007. Op 9 november 2007 laat het
Commissariaat-generaal de raadsman van verzoeker weten, nadat deze laatste laat
weten dat de dienst voogdij nog altijd geen beslissing heeft genomen, dat op 12 juni
2007 een bijkomend medisch onderzoek werd uitgevoerd door de dienst voogdij en
dat het voor bijkomende inlichtingen omtrent dit leeftijdsonderzoek beter is dat hij zelf
de dienst voogdij contacteert (administratief dossier stuk 5).

Verzoeker wordt gehoord met de bijstand van zijn raadsman en een tolk Dari op 13
november 2007. Op 16 november 2007 schrijft verzoekers raadsman dat hij “tijdens
het gehoor dat plaats vond op 12.11.2007 vernam (…) dat er een nieuwe beslissing
werd genomen door de DVZ waarin geweigerd wordt mijn cliënt te beschouwen als
minderjarige” en dat zij “beroep zullen indienen, gesteund op ernstige gronden, tegen
deze beslissing doch wachten op de betekening van de beslissing” en dat hij de
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Commissaris-generaal “hierbij officieel in gebreke (stelt) (zich) te onthouden van het
nemen van een beslissing in het asieldossier (…) zolang de Raad van State niet
geoordeeld heeft over (het) verzoekschrift”. Op 10 januari 2008 dient verzoeker een
verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de Raad van State met betrekking tot zijn
minderjarigheid.

Op 22 november 2007 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 26 november 2007
aangetekend verzonden.  

2. De Raad benadrukt dat niet het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen bevoegd is om al dan niet een voogd aan te stellen doch wel de federale
overheidsdienst justitie, dienst voogdij. De Raad kan in casu enkel vaststellen dat het
Commissariaat-generaal het nodige heeft gedaan om de medische attesten door te
sturen aan de dienst voogdij en dat deze dienst op 12 juni 2007 de eerste beslissing,
namelijk dat verzoeker meerderjarig is, niet heeft gewijzigd. Verder kan de Raad uit
het dossier niet afleiden in hoeverre verzoeker al dan niet op de hoogte werd gebracht
van deze “nieuwe beslissing”/”bevestiging” door de dienst voogdij. Hoe dan ook, en
daargelaten de vaststelling dat verzoekers procedure met betrekking tot zijn
minderjarigheid ingediend bij de Raad van State nog hangende is en zonder te
oordelen over het attest afgeleverd door de Afghaanse ambassade waarop vermeld
staat dat verzoeker geboren zou zijn op 19/01/1991, wat overigens niet overeenkomt
met zijn eigen verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij geboren werd op
19/01/1993, is de Raad van oordeel dat, gelet op de uitdrukkelijke wil van de wetgever
dat asielprocedures hangende bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen
een door de wet bepaalde termijn dienen behandeld te worden, geen uitstel kan
worden verleend voor de behandeling van de zaak zoals door verzoeker uitdrukkelijk
gevraagd ter terechtzitting. De Raad merkt echter op dat verzoeker thans,  volgens
alle door hem ingediende medische certificaten, meerderjarig is zodat het met het oog
op een goede en snelle rechtsbedeling gepast voorkomt de bestreden beslissing te
vernietigen teneinde verzoeker te horen als “meerderjarige”.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 22 november 2007 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 2 december 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. SMETS,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 A. SMETS.     M.-C. GOETHALS.


