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 nr. 230 357 van 17 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. WIBAULT 

Congresstraat 49 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 augustus 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de “bijlage 26quinquies”, afgeleverd door de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie op 

11 juli 2019.  

 

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 24 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. WIBAULT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker heeft op 27 januari 2003 een asielaanvraag ingediend bij de Belgische overheden. Deze 

asielaanvraag werd definitief afgewezen.  

Op 17 december 2007 vraagt verzoeker asiel in het Verenigd Koninkrijk. Dit leidt tot de terugname van 

verzoeker door de Belgische overheden. Op 21 juli 2008 wordt verzoeker gerepatrieerd naar 

Afghanistan.  

 

1.2. Op 11 juli 2019 dient verzoeker een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische 

overheden. Op diezelfde dag wordt hem een bijlage 26quinquies betekend. Dit is de bestreden akte 

waarvan de inhoud luidt als volgt:  
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“Attest afgegeven met toepassing van artikel 50, §3, derde lid, van de wet van 15 december 1080 

betreffende de toegang tot liet grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Voor ondergetekende, Kirsten Op de Beek, administratief assistent, 

 

heeft de heer die verklaart te heten: 

naam : [K.]    alias [A.] 

voornaam : [M.]   [B.S.] 

geboortedatum : […]1978  […]1972 

geboorteplaats : Kaboel  Grardez 

nationaliteit: Afghanistan 

zonder enig identiteitsdocument 

binnengekomen in het Rijk op 07.07.2019, 

verblijvende te Onbekend, Dienst Vreemdelingenzaken 

die in het kader van deze procedure woonplaats kiest te 

[…],1070 Brussel 

 

een volgende verzoek om internationale bescherming ingediend overeenkomstig artikel 51/8 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de. 

verwijdering van vreemdelingen. 

 

De betrokkene wordt er van in kennis gesteld dat dit volgend verzoek overeenkomstig artikel. 51/4, §2, 

vierde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt onderzocht in de taal waarin hef vorig verzoek 

werd onderzocht, met name: het Nederlands. 

 

De betrokkene verklaart 

* bijstand te verzoeken van een tolk die de taal Dari beheerst tijdens het onderzoek van zijn (haar) 

verzoek om internationale bescherming.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op en zet uiteen:  

 

“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 26quinquies, een attest dat wordt uitgereikt aan iemand die een volgend verzoek tot 

internationale bescherming heeft ingediend in België. 

De bijlage 26quinquies is louter een bewijs dat de verzoeker een volgend verzoek tot internationale 

bescherming heeft ingediend in België, een bewijs dat geen rechtsgevolgen heeft. Zodoende is de 

bestreden beslissing niet aanvechtbaar. Enige beslissing van Fedasil over zijn opvang kan verzoeker 

aanvechten bij de arbeidsrechtbank. 

Het beroep is onontvankelijk.” 

 

3.2. In de memorie van toelichting bij de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt gesteld dat voor het 

begrip “beslissing” of “bestuurshandeling” kan worden teruggegrepen naar de inhoud die de Raad van 

State er in zijn contentieux aan geeft, te weten “een uitvoerbare beslissing, zijnde een handeling waarbij 

wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere 

woorden waarbij wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of toestand dan 

wel zodanige wijziging te beletten” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51 2476/001, 92). 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet het annulatieberoep aldus gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing. 

Het moet daarbij gaan om een eindbeslissing of minstens om een vóórbeslissing. Handelingen die geen 
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dergelijk definitief karakter hebben, zijn van het annulatiecontentieux uitgesloten. Dit sluit niet uit dat de 

onwettigheid van een voorafgaande handeling tot de onwettigheid van de eindbeslissing kan leiden 

(RvS 11 juli 2006, nr. 161.254). 

 

De vernietiging van een eindbeslissing kan immers steeds worden gevraagd op grond van de 

onrechtmatigheid van een van de samenstellende bewerkingen van de verrichting. Een voorgaande 

bestuurshandeling kan alleen zelf ontvankelijk tot voorwerp van een beroep worden gemaakt indien zij 

niet slechts een louter voorbereidende maatregel is, maar een vóórbeslissing, die eigen, dadelijk 

werkende rechtsgevolgen heeft waardoor de eindbeslissing wordt gedetermineerd (RvS 2 maart 2004, 

nr. 128.658). 

 

3.3.  In zijn verzoekschrift en terechtzitting stelt verzoeker dat de afgifte van de bijlage 26quinquies  

juridische gevolgen en beperkingen heeft voor zijn rechten als asielzoeker qua procedure en opvang.  

Zo zal, wanneer zijn beschermingsverzoek door de verwerende partij wordt overgemaakt aan de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, deze het ingediende beschermings-

verzoek onderzoeken als een volgend verzoek in toepassing van artikel 51/8 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Het onderzoek zal zich dan beperken tot de 

vaststelling of er nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt.  

Verzoeker meent dat herstel niet mogelijk is, toch niet uit eigen beweging van de commissaris-generaal 

en hij betoogt dat de commissaris-generaal door de bijlage 26quinquies gebonden is. Het dossier werd 

nog niet overgemaakt aan de commissaris-generaal en een vernietiging van de bestreden akte zal ertoe 

leiden dat de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht wordt een correcte bijlage te betekenen.  

 

3.4. De bestreden bijlage 26quinquies moet worden beschouwd als een voorgaande bestuurshandeling 

waarbij de verwerende partij, overeenkomstig artikel 50, § 3, derde lid van de Vreemdelingenwet, 

schriftelijk attesteert dat de betrokken vreemdeling een volgend verzoek om internationale bescherming 

heeft ingediend in België overeenkomstig artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

 

De loutere afgifte van een bijlage 26quinquies houdt evenwel niet in dat de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen of Fedasil hierdoor gebonden is.   

 

De commissaris-generaal kan immers, wanneer het beschermingsverzoek aan hem wordt overgemaakt, 

nog steeds oordelen dat het in casu toch een eerste beschermingsverzoek betreft en alsnog de gewone 

procedure toepassen en een volledig onderzoek ten gronde voeren. Nergens blijkt uit dat de 

commissaris-generaal, na afgifte van een bijlage 26quinquies, het ingediende beschermingsverzoek niet 

zou kunnen behandelen als een eerste beschermingsverzoek.  

 

Wat betreft beperkingen in de toegang tot opvang, wijst de Raad er vooreerst op dat zulk geschil 

behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. In de mate dat het werkelijk en rechtstreekse 

voorwerp van het beroep inhoudt dat de Raad zich uitspreekt over de beperking van verzoekers 

toegang tot opvang als gevolg van de afgifte de bijlage 26quinquies, is de Raad dus niet bevoegd om 

zich hierover uit te spreken.  Ten tweede stelt de Raad vast dat artikel 4 van de Opvangwet het 

volgende bepaalt: “§ 1. Het Agentschap kan het recht op materiële hulp beperken of, in uitzonderlijke 

gevallen, intrekken : 

(…) 

3° indien een asielzoeker een volgend verzoek heeft gedaan, tot aan de beslissing waarbij tot de 

ontvankelijkheid wordt besloten met toepassing van artikel 57/6/2, § 1, van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen; (…)”. 

Het gebruik van het woord “kan” duidt er duidelijk op dat Fedasil niet verplicht is om, wanneer een 

bijlage 26quinquies wordt afgegeven, het recht op opvang te beperken of in te trekken.  

 

Gelet het voorgaande, blijkt bijgevolg niet dat de afgifte van een bijlage 26quinquies heden eigen, 

dadelijk werkende rechtsgevolgen creëert die bepalend zijn voor verzoekers toegang tot opvang, noch 

blijkt dat de eindbeslissing inzake verzoekers beschermingsverzoek wordt gedetermineerd of dat de 

bevoegdheidsuitoefening van de commissaris-generaal met deze bestreden akte op een bepalende 

wijze wordt vastgesteld.  
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Thans kan de bestreden bijlage 26quinquies dan ook niet worden beschouwd als een aanvechtbare 

rechtshandeling. Het betoog van verzoeker, zoals weergegeven in punt 3.3, kan dan ook niet worden 

bijgetreden.  

 

3.5. Het beroep is onontvankelijk. Om deze reden dient de Raad niet in te gaan op de vraag van 

verzoeker om een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


