RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN
ARREST
Nr. 7457 van 19 februari 2008
in de zaak X / IIde kamer
In zake:

X
Gekozen woonplaats: X
tegen :
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse

Zaken.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, van Kameroense nationaliteit, op 29 november 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van het
bevel van 9 november 2007 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 de nota met opmerkingen.
Gelet op de beschikking van 23 januari 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
februari 2008.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.
Gehoord de opmerkingen van advocaat C. GIJSEMANS die loco Mr. F. GELEYN verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE die loco C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :
Rechtspleging:
Waar verzoekende partij blijkens het verzoekschrift opteert voor de Franse taal als
“proceduretaal” dient er op te worden gewezen dat het gebruik van de talen in de
rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze geregeld
wordt door artikel 39/14 Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:
“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4,
worden de beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse
land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten
gebruiken in hun binnendiensten. Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet
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voorschrijft, geschiedt de behandeling in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd
ingediend.”
In casu wordt de taal van de procedure niet bepaald overeenkomstig artikel 51/4 van de
Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is een bevel om het grondgebied te verlaten
geredigeerd in twee talen, het Frans en het Nederlands. De wetgeving op het gebruik van de
talen in bestuurszaken schrijft niet voor in welke taal het beroep in dergelijk geval dient te
worden behandeld. Bijgevolg geschiedt de behandeling in de taal van de akte waarbij de zaak
bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd ingediend, zijnde het Frans.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel
De zaak wordt verwezen naar de algemene rol teneinde de eerste voorzitter toe te laten, in
toepassing van artikel 11 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de zaak toe te wijzen aan de
bevoegde kamer.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 19 februari 2008 door:
mevr. Ch. BAMPS,

kamervoorzitter

mevr. F. DE BOCK,

toegevoegd griffier.

De griffier,

De voorzitter,

F DE BOCK

Ch. BAMPS.
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