Samenvatting LOWI-besluit 2017-07
Trefwoorden: ontvankelijkheid verzoek, indieningsvereiste verzoek, voertaal LOWI-procedure
Relevante bepalingen: artikel 15 Awb, artikel 4, vierde lid Werkwijze LOWI
Verzoek
Onder verwijzing naar het LOWI-Reglement, waar is bepaald dat Nederlands de voertaal is in een
LOWI-procedure en in de wetenschap dat Verzoeker Nederlandstalig is, heeft het LOWI Verzoeker
verzocht een Nederlandse vertaling van zijn Engelstalige verzoek te overleggen. Verzoeker is
gewaarschuwd dat bij het niet (tijdig) voldoen aan deze indieningsvoorwaarde, het LOWI kan
besluiten om het verzoek niet in behandeling te nemen. Verzoeker persisteert echter in het gebruik
van de Engelse taal.
De meest relevante bezwaren van Verzoeker
- Het gebruik van de Engelse taal is doelmatiger omdat internationale experts of lezers kennis
moeten kunnen nemen van het verzoek.
- Verzoeker beschikt niet over de middelen om een beëdigd vertaler in te huren en wegens
drukte is Verzoeker niet in staat dan wel niet bereid om zelf de stukken te vertalen.
- In het verleden heeft het LOWI wel geaccepteerd dat Verzoeker de Engelse taal heeft
gebruikt.
De meest relevante overwegingen van het LOWI
- Op grond van het LOWI-Reglement, de Werkwijze LOWI en met analoge toepassing van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt als hoofdregel dat het Nederlands de voertaal is in
een LOWI-procedure. Artikel 4, vierde lid Werkwijze LOWI en artikel 2:6, eerste lid Awb
staan gebruik van de Engelse taal toe als dat doelmatiger is.
- Dat het LOWI in het verleden wel heeft geaccepteerd dat Verzoeker de Engelse taal
gebruikte, is niet van belang. Verzoeker is herhaaldelijk gewezen op de huidige vaste lijn van
het LOWI om gebruik van de Engelse taal alleen toe te staan als één der partijen anderstalig
is. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor.
- Verzoeker is er uitdrukkelijk op gewezen dat zijn verzoek niet voldoet aan het
indieningsvereiste dat het LOWI hanteert ten aanzien van de taal van het verzoek. Het LOWI
heeft daarom meerdere malen de mogelijkheid gegeven om dit verzuim te herstellen. Nu
Verzoeker die mogelijkheid niet heeft benut, is er voor het LOWI geen reden om het verzoek
in behandeling te nemen.

Besluit LOWI: Het verzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard. De procedure bij het LOWI is hiermee
tot een einde gekomen. Aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek komt het LOWI niet toe,
zodat het Bestuur ook niet geadviseerd wordt over een te nemen definitief besluit.

