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 nr. 223 969 van 15 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten C. DESENFANS en J. HARDY  

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 november 2018 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 27 september 2018 “waarmee verwerende partij de beslissing intrekt waardoor zij 

de bevoegdheid van België had vastgesteld om de asielaanvraag van verzoekende partij te behandelen 

(“Dublin-bevoegdheid”), en van de beslissing waardoor verwerende partij verzoekende partij onder een 

“Dublin-procedure” terugzet en dus de Dublin procedure heropent.” 

 

Gezien titel Ibis, 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 en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juli 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaten C. DESENFANS en J. HARDY 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 augustus 2018 een verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. Op 25 september 2018 verzocht verweerder de Zweedse autoriteiten om verzoeker, met toepassing 

van artikel 18.1.b. van de verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 

2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
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voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 

derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de verordening nr. 

604/2013), terug te nemen. 

 

1.3. Verweerder maakte op 27 september 2018 het dossier van verzoeker over aan de diensten van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal). 

 

1.4. Via een op 4 oktober 2018 gedateerd schrijven deelden de Zweedse autoriteiten mee, op basis van 

artikel 18.1.d van de verordening nr. 604/2013, het terugnameverzoek te aanvaarden.  

 

1.5. Verweerder nodigde verzoeker, via een op 5 oktober 2018 gedateerd schrijven, uit om zich op 17 

oktober 2018 aan te melden op de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

1.6. In antwoord op een vraag van de raadsman van verzoeker deelde verweerder op 15 oktober 2018 

mee dat verzoekers dossier per vergissing werd overgemaakt aan de commissaris-generaal en dat 

verzoeker werd uitgenodigd met het oog op de verderzetting van de procedure die is gericht op zijn 

terugname door de Zweedse autoriteiten. 

 

1.7. Verzoeker werd op 17 oktober 2018 gehoord met het oog op de toepassing van de bepalingen van 

de verordening nr. 604/2013 en de op de bijlage 26 aangebrachte tekst waarin stond aangegeven dat 

zijn dossier werd overgemaakt aan de commissaris-generaal werd doorgehaald. 

 

Verzoeker stelt dat uit de beslissing om over te gaan tot de aanpassing van de tekst die werd 

aangebracht op de bijlage 26 de intrekking van de beslissing om zijn verzoek om internationale 

bescherming in België te behandelen en de beslissing om verder toepassing te maken van de regels die 

zijn bepaald in verordening nr. 604/2013 blijkt. Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.8. Op 14 januari 2019 nam verweerder de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.9. Verzoeker vertrok naar Frankrijk en diende er een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.10. De Franse autoriteiten verzochten verweerder, bij schrijven van 7 februari 2019, om de terugname 

van verzoeker. 

 

1.11. Verweerder weigerde op 14 februari 2019 het Franse terugnameverzoek te aanvaarden en wees 

de Franse autoriteiten erop dat de Zweedse overheid bevoegd was voor de behandeling van verzoekers 

verzoek om internationale bescherming.   

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verweerder werpt op dat het beroep onontvankelijk is.  

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing, die het voorwerp van het beroep vormt, dient een aanvechtbare rechts-

handeling te zijn. Dit wil zeggen, een individuele beslissing met specifieke rechtsgevolgen of die de 

rechtstoestand van de vreemdeling op ongunstige wijze beïnvloedt. In casu is de bestreden beslissing 

een bijlage 26, een attest dat wordt uitgereikt aan iemand die een verzoek tot internationale 

bescherming heeft ingediend in België. Waar verzoekende partij aanhaalt dat door deze bijlage 26 de 

Dublin-procedure werd heropend, dient opgemerkt te worden dat de gewone afgifte van een bijlage 26 

niet automatisch tot de behandeling van het verzoek door België leidt en niet wil zeggen dat er geen 

Dublin-procedure kan opgestart worden. De bijlage 26 is immers louter een bewijs dat de verzoeker een 

verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend in België, waarna de Belgische staat de 

verantwoordelijke lidstaat kan bepalen. Zodoende is de bestreden beslissing niet aanvechtbaar. 
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Wat betreft het feit dat het dossier is doorgestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), kan ten eerste opgemerkt worden dat dit foutief werd 

doorgestuurd naar het CGVS. Verwerende partij heeft geantwoord op de vraag van 15-10-2018 van de 

raadsman van verzoekende partij, op hetzelfde e-mailadres [zie administratief dossier], waardoor haar 

argument dat zij zonder succes verwerende partij hierover heeft proberen te bereiken, helemaal niet 

ernstig genomen kan worden, gezien zij zich de moeite niet getroost om alle inkomende e-mails te 

bekijken. Ten tweede verwijst de verwerende partij naar arrest nr. 173 190 van 16-08-2016 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt op dat uit artikel 51/5 van de vreemdelingenwet niet 

kan worden afgeleid dat de verwerende partij niet meer zou mogen oordelen dat een andere lidstaat 

bevoegd is voor de asielaanvraag louter omwille van het feit dat het dossier reeds verzonden werd naar 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, dit voor zover deze beslissing wordt 

genomen binnen de termijnen voorzien bij artikel 21 van de Dublin III-Verordening. 

Uit de gegevens van deze zaak blijkt niet dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen op het ogenblik van het nemen van de besteden beslissing de asielaanvraag reeds 

behandeld had of zijn bevoegdheid ter zake reeds had uitgeput. Het onderdeel is ongegrond.” 

 

Ook in casu blijkt niet dat de commissaris-generaal de asielaanvraag reeds behandeld had op het 

moment van het nemen van de bestreden beslissing. Zo kan de verwerende partij nog steeds de 

bevoegde lidstaat bepalen. Evenmin kan uit artikelen 51/7, 51/8, 51/10 en 57/5ter Vreemdelingenwet en 

artikel 71/2, 71/2ter, 74 §3 en 75 van het Koninklijk besluit van 08-10-1981 afgeleid worden dat de 

Belgische staat niet meer zou mogen oordelen dat een andere lidstaat bevoegd is voor het verzoek om 

internationale bescherming louter omwille van het feit dat het dossier reeds verzonden werd naar de 

commissaris-generaal.” 

 

3.2. De Raad stelt vast dat uit het feit dat verweerder op 25 september 2018 een schrijven richtte aan de 

Zweedse autoriteiten met de vraag tot terugname van verzoeker, die in Zweden reeds een verzoek om 

internationale bescherming indiende, duidelijk blijkt dat verweerder toepassing wenste te maken van de 

bepalingen van de verordening nr. 604/2013. Het schrijven dat twee dagen later aan de commissaris-

generaal werd gericht waarbij het dossier van verzoeker werd overgemaakt is derhalve duidelijk een 

materiële vergissing, waaruit niet kan worden afgeleid dat verweerder de bedoeling had om terug te 

komen op zijn vraag aan de Zweedse autoriteiten om verzoeker terug te nemen en om het verzoek om 

internationale bescherming in België te laten behandelen. Dit te meer omdat verzoeker op 27 september 

2018 nog niet deugdelijk was gehoord en verweerder dus nog geen kennis kon hebben van eventuele 

gegevens die hem ertoe hadden kunnen brengen om te oordelen dat het aangewezen was om het door 

verzoeker ingediende verzoek om internationale bescherming in België te behandelen. Er is dan ook 

geen sprake van een handeling waarbij rechtsgevolgen in het leven worden geroepen of worden belet 

tot stand te komen, met andere woorden waarbij wijzigingen in een bestaande rechtsregeling of rechts-

toestand worden aangebracht, dan wel zodanige wijzigingen worden belet (RvS 28 juni 1999, nr. 

81.364; RvS 14 juli 2003, nr. 121.603). 

 

De opgeworpen exceptie is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

3.3. Ten overvloede moet worden geduid dat de raadsvrouw van verzoeker ter terechtzitting erkent dat 

verzoeker het Belgisch grondgebied heeft verlaten om in Frankrijk een nieuw verzoek om internationale 

bescherming in te dienen, zodat, gelet op diens eigen optreden, niet blijkt dat verzoeker nog langer 

wenst dat zijn verzoek om internationale bescherming in België wordt behandeld. Zij stelt zich inzake de 

vraag of verzoeker nog een belang heeft bij het ingestelde beroep dan ook te gedragen naar de wijsheid 

van de Raad, die slechts kan vaststellen dat hoe dan ook niet wordt aangetoond dat verzoeker nog een 

belang heeft bij het ingestelde beroep. 

  

Het beroep is onontvankelijk 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RvV X Pagina 4 van 4 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

  

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juli tweeduizend negentien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


