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nr. 32 732 van 14 oktober 2009

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2009

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 14 juli 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 oktober 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F.HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. MERAL, die loco advocaat C. DIERCKX verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verweerder werpt op dat het beroep niet-ontvankelijk is omdat het voorliggende in het Frans gestelde

verzoekschrift niet voldoet aan de taalvereiste voorgeschreven in artikel 39/18, derde lid en artikel

39/69, §1, 6° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Het Nederlands werd immers

met toepassing van artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet bepaald als taal van de procedure.

2. Verzoeker voert aan als volgt:

“En l'espèce, il ressort de l'annexe 26 rédigée en Français, que le requérant a demandé l'assistance

d'un interprète maîtrisant le Farsi, tandis qu'en ce qui concerne la langue dans laquelle la demande

d'asile sera examinée le terme «français » n'est pas biffé au profit de la langue néerlandaise.

II convient donc de constater qu'il a été fait choix de la langue française pour l'examen de demande

d'asile, celle-ci ayant d'ailleurs été introduite en langue française l'annexe 26 étant rédigée en Français.

L'examen de la demande d'asile devait donc être fait en Français conformément au § 3 de l'article 51/4

de la loi du 15.12.1980.
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Toujours en application de cet article 51/4 § 3 de la loi du 15.12.1980, le présent recours est dés lors

rédigé dans la langue déterminée pour la demande d'asile, soit le français, et devra être examiné par la

chambre francophone du Conseil du Contentieux des Etrangers. »

Verder verwijst hij naar een eerste door hem ingediende beroep dat niet om reden van

onontvankelijkheid werd verworpen maar wel ten gronde werd geweigerd omdat de bestreden beslissing

werd ingetrokken.

Vervolgens stelt hij dat nergens uit blijkt dat het Nederlands voorafgaandelijk, in het bijzonder bij wijze

van geschrift, bepaald werd als taal van het onderzoek. In elk geval werd dit hem niet medegedeeld.

Hij wijst er ook op dat de directeur van het gesloten centrum bevoegd is de taal van het onderzoek te

bepalen.

Hij besluit als volgt:

“Pour autant que la partie adverse estime - quod non - qu'aucun choix de langue n'aurait été effectué

sur base de l'article 51/4 de la loi du 15.12.1980, il y a lieu de constater que dans ce cas il y a lieu

d'appliquer l'article 41 § 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière

administrative stipule « § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle

des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage. »

Or, la demande d'asile a manifestement été introduite en langue Française puisque l'annexe 26 est

rédigée en langue française . »

3.1. Luidens artikel 39/18, derde lid en artikel 39/69, §1, 6° van de Vreemdelingenwet dienen beroepen

bij de Raad te worden ingesteld door middel van een verzoekschrift dat is opgesteld in de taal van de

procedure die werd bepaald overeenkomstig artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet. De niet-naleving

van dit substantiële vormvoorschrift brengt de onontvankelijkheid van het beroep met zich mee.

Luidens artikel 51/4, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet dient de vreemdeling onherroepelijk en

schriftelijk aan te geven of hij bij het onderzoek van zijn asielaanvraag de hulp van een tolk nodig heeft

en luidens artikel 51/4, §2, derde lid van de Vreemdelingenwet bepaalt de Minister of zijn gemachtigde

de taal van het onderzoek indien de vreemdeling verklaard heeft de hulp van een tolk te verlangen en dit

in functie van de noodwendigheden van de diensten en instanties.

Daar waar de keuze voor de hulp van een tolk schriftelijk door de vreemdeling moet worden

aangegeven, legt voormeld artikel 51/4 dergelijke verplichting niet op in hoofde van de Minister of zijn

gemachtigde voor wat de bepaling van de taal van het onderzoek betreft.

3.2. Aan de hand van het voorliggende administratief dossier stelt de Raad vast dat de keuze voor hulp

van een tolk schriftelijk door verzoeker werd vastgelegd en dit middels de door hem ondertekende

bijlage 26 van 28 mei 2009. De asielaanvraag werd op de Dienst Vreemdelingenzaken onderzocht in

het Nederlands (zie in het administratief dossier: het formulier inschrijving van de asielaanvrager waarbij

als taalrol het Nederlands (“N”) wordt vermeld; de vragenlijst; het ontvangstbewijs van de vragenlijst; de

akkoordverklaring omtrent de vragenlijst, de tolk en de ambtenaar; de verklaring betreffende de

woonstkeuze; de verklaring betreffende de toestemming om inlichtingen in te winnen in andere landen

omtrent een eerdere asielaanvraag; het ontvangstbewijs van documenten; het gehoorverslag). Het feit

dat dit onderzoek in het Nederlands is geschied, houdt de bepaling van deze taal als onderzoekstaal in.

Verzoekers tegenwerping dat voormelde bijlage 26 in het Frans gesteld is en dus gekozen werd voor

het Frans, is niet dienstig aangezien in dit document, ondanks de voorziene mogelijkheid de

onderzoekstaal te bepalen, dit juist werd nagelaten en de ondertekenende directeur van het Centrum

voor Illegalen te Vottem bijaldien de beslissing heeft overgelaten aan een ambtenaar die de

noodwendigheden van de diensten en instanties kon beoordelen.

De Raad stelt ook vast dat verzoeker noch op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enig bezwaar heeft geuit omtrent het

gebruik van het Nederlands.

Waar verzoekers verwijst naar een eerder door hem ingediend beroep, dient vastgesteld dat, zo dit

beroep tengevolge van de intrekking van de alsdan bestreden beslissing doelloos is geworden, geen

beoordeling ten gronde is geschied.

Overigens toont verzoeker niet aan welk belang hij heeft bij het aanvechten van de bepaling van het

Nederlands als taal van het onderzoek. Hij werd immers, zoals door hem werd gevraagd, bijgestaan

door een tolk.

Aangezien met toepassing van voormeld artikel 51/4 het Nederlands als taal van het onderzoek en

dienvolgens van de procedure werd bepaald en het voorliggende verzoekschrift werd opgesteld in het

Frans is het beroep onontvankelijk. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij het beroep

toch ten gronde behandelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 14 oktober 2009 door:

dhr. F. HOFFER kamervoorzitter,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER F. HOFFER


