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nr. 83 461 van 21 juni 2012

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 Bosnische nationaliteit te zijn, op 21 maart 2012 heeft

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

21 februari 2012.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 20 april 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 mei 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VINOIS, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. In een enig middel “in hoofdorde” voert verzoeker een schending aan van de algemene

rechtsbeginselen van “Audi alteram partem”, van het recht op verdediging en op tegenspraak, van de

artikelen 7, § 3 en 19 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, en tenslotte

van de motiveringsplicht voortvloeiende uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

2. Verweerder repliceert niet op dit middel.

3.1. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 23 januari 2012 bij een ter post aangetekende

zending op zijn gekozen woonplaats wordt opgeroepen voor een gehoor op het Commissariaat-generaal

op 1 februari 2012.

Blijkens een bijlage aan het verzoekschrift deelt verzoekers raadsman op 31 januari 2012 per fax aan

het Commissariaat-generaal, met verwijzing naar artikel 7, § 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de
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Vluchtelingen en de Staatlozen, mede dat er een onregelmatigheid kleeft aan dit gehoor. Hij verzet zich

tegen deze oproepingstermijn en stelt zich niet te hebben kunnen organiseren om zelf of middels een

confrater verzoeker te kunnen bijstaan (stuk 3).

Het gehoor vindt plaats op 1 februari 2012 in afwezigheid van verzoekers raadsman.

3.2. Naar luid van artikel 7, § 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van

en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, moet het

gehoor, indien de asielzoeker wordt opgeroepen op zijn gekozen woonplaats bij een ter post

aangetekende zending, minstens acht werkdagen na de datum van verzending van de oproeping voor

gehoor plaatsvinden. Te dezen werd deze termijn niet nageleefd zodat verzoeker belemmerd werd om

van zijn recht op bijstand bij het gehoor, zoals bepaald in artikel 19 van hetzelfde koninklijk besluit, te

kunnen genieten.

3.3. Gelet op het voorgaande is het middel gegrond. Aangezien aan de bestreden beslissing een

substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, moet de bestreden

beslissing met toepassing van artikel 39/2, §1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, worden

vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

21 februari 2012 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 eenentwintig juni tweeduizend en twaalf

door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


