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Verslag contactvergadering Asiel 

17 mei 2016 

 
Aanwezig: 
 
BAEYENS Petra (BCHV), BÜCHLER Alexandra (Myria), BUYCK Tim (Rode Kruis), CLAES Marjan (BCHV), 
CLAUS Carl (DVZ), DEBANDT Géraldine (Caritas international), EVENEPOEL Veerle (Medimmigrant), 
JANSSEN Indra (CAW Brussel), KERSTENNE Isabelle (Croix Rouge Francophone), MACHIELS Bieke 
(Fedasil), Michiels Karel (IOM), NACHTERGAELE Helena (Federale Ombudsman), PEETERS Sebastiaan 
(SESO), SWANKAERT Joke (Myria), VANDENBERGHE Ina (Myria), VANDERHAEGEN Jacqueline (PSC), 
VERRELST Mieke (UNHCR), VINOIS Emmanuelle (Caritas International). 
 
Verontschuldigd: 
HIZETTE Aude (Dienst Voogdij), VAN DEN BULCK Dirk (CGVS), BOUVIER Marie (JRS Belgium), GEORIS 
Bernard (Dienst Voogdij), GORIS Katleen (Myria). 
 

Opening van de contactvergadering van 17 mei 2016 

1. Mevrouw Vandenberghe opent de vergadering om 9:47. Ze verwelkomt DVZ. De Federale 
Ombudsman is voor de eerste keer aanwezig.  
 

2. Er wordt een voorstellingsrondje gehouden en mevrouw Vandenberghe verontschuldigt het 
CGVS.  

 

Mededelingen van het DVZ (De heer Claus) 

 
3. Wegens technische problemen zijn er geen cijfers beschikbaar. De cijfers staan gedeeltelijk op de 

website van DVZ en het CGVS. 

 

4. De heer Claus overloopt de vragen die op voorhand aan de DVZ werden overgemaakt. 

 

5. Wat is de stand van zaken van asielzoekers in kader van het spreidingsplan? Hoe verloopt de 

procedure? De heer Claus antwoordt dat de procedure verloopt zoals gewoonlijk: de asielzoeker 

doet eerst een aanvraag bij DVZ en wordt nadien verhoord door CGVS.  

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/


6. Is de pre-registratie ook op hun van toepassing? De heer Claus antwoordt dat er sinds de pre-

registratie van start is gegaan, nog geen asielzoekers in kader van het spreidingsplan naar België 

zijn gekomen. 

 

7. Hoe verloopt de pre-registratie? De heer Claus antwoordt dat de genomen vingerafdrukken, niet 

in Eurodac terecht komen. In Eurodac verschijnen twee soorten vingerafdrukken: de illegale 

grensoverschrijdingen van het Schengengebied en personen die een asielaanvraag hebben 

ingediend. De personen in pre-registratie verschijnen hier dus niet in. 

 

8. Waarom is er nu deze extra veiligheidscheck? De heer Claus antwoordt dat eind vorig jaar DVZ 

niet iedereen tijdig kon registreren en men in noodopvang belandde. Men kreeg een brief met 

vermelding van de datum van aanmelding. Er was geen screening, m.a.w. de organisaties in 

WTC3 ontvingen onbekenden, wat niet als veilig werd bevonden. Daarom worden de ID-

gegevens en de vingerafdrukken al in de pre-registratie opgenomen.  

 

9. Wat gebeurt er met de vingerafdrukken? De heer Claus antwoordt dat deze worden bijgehouden 

in de database van DVZ. Deze wordt afgetoetst bij Eurodac (bv. vingerafdrukken personen in 

onwettig verblijf, mensen die de grens overschrijden en asielaanvragers), maar niet 

geregistreerd. Mevrouw Vinois vraagt of hier een wettelijke basis voor is? De heer Claus 

antwoordt dat DVZ de vingerafdrukken van personen in onwettig verblijf mag bijhouden in hun 

database. Het gaat hier niet over gegevens die worden bijgehouden in Eurodac. Mevrouw 

Baeyens vraagt hoe de vingerafdrukken worden geverifieerd? Deze vingerafdrukken worden 

doorgestuurd naar Eurodac, er wordt bekeken of er een hit is en er elders al een aanvraag is 

gedaan. 

 

10. Wat is het juridisch kader voor de pre-registratie? De asielprocedure- en opvangrichtlijn en 

controle van illegalen (nemen van vingerafdrukken en controle ervan, alsook nagaan of de 

persoon gekend is in de database van de DVZ).  

 

11. Wat is momenteel de situatie betreffende de pre-opvang? De WTC III is gesloten en de pre-

opvang verloopt nu via Samusocial. Vrijdag 13 mei betrof de bezetting 24 personen die nog niet 

opgenomen waren. Mevrouw Van Evenepoel vraagt hoelang deze personen al aan het wachten 

zijn? De heer Claus antwoordt dat ze wachten sinds 11 mei. Enkele hebben ook nog geen 

asielvraag ingediend.  

 

12. Mevrouw Van Evenepoel vraagt hoe het zit met de medische zorgen? De heer Claus antwoordt 

dat iedereen in de pre-registratie onmiddellijk vanaf de eerste dag wordt gescreend door een 

verpleegster van Fedasil. Bij ernstige situaties wordt er onmiddellijk een asielaanvraag ingediend. 

Bv. kwetsbare profielen zoals hoogzwangere vrouwen, rolstoelgebruikers, NBMV, … Mevrouw 

Van Evenepoel vraagt wat er gebeurt bij een medisch voorschrift? De heer Claus antwoordt dat 

men afgaat op wat de verpleegster zegt. De medische screening (o.a. ook voor tbc e.d.) vindt de 



dag zelf plaats bij de pre-registratie. NBMV gaan naar een opvang – en/of oriëntatiecentrum 

ofwel naar het Klein Kasteeltje, zelfs als er nog geen asielaanvraag is ingediend.  

 

13. Mevrouw Vinois vraagt waarom die pre-registratie nu net nodig is vermits dit volgens de cijfers 

niet noodzakelijk is? De heer Claus wil zich daar niet over uitspreken, maar verwijst wel naar de 

betere spreiding op basis van pre-registratie. 

 

14. Mevrouw Janssen vraagt of het eerder een administratieve en organisatorische maatregel is? De 

heer Claus beaamt dit, maar benadrukt dat DVZ niet tussenkomt in pre-opvang. 

 

15. Mevrouw Vinois vraagt of de Samusocial meer mensen heeft aangenomen. DVZ kan zich 

hierover niet uitspreken. 

 

16. Wat is de stand van zaken betreffende de dag limiet van de registratie van asielaanvragen? De 

heer Claus antwoordt dat door vakantiedagen en verlofdagen de DVZ momenteel ongeveer 60 à 

70 aanvragen per dag registreert. Er is nauwelijks achterstand. Deze bedraagt 24 personen wat 

verwaarloosbaar is volgens DVZ. Op een bepaald ogenblik was er ook geen plaats meer bij 

Fedasil.  

 

17. Wat als iemand een bijlage 26 verliest? De heer Claus antwoordt dat de DVZ een duplicaat zal 

maken als ze een attest van verlies, opgesteld door de politie, kunnen overhandigen. Soms doet 

de politie lastig over een attest van verlies als iemand geen ID gegevens kan voorleggen. De DVZ 

maakt dus enkel een duplicaat als het attest van verlies kan worden voorgelegd. 

 

18. Hoe komt het dat bepaalde interviews opmerkelijker langer duren dan andere? De heer Claus 

weet hier niets over. Dit zou eventueel betrekking kunnen hebben op de interviews waar het 

CGVS vragen stelt rond de plaats van herkomst? Mevrouw Vinois stelt dat dit kan omdat er veel 

bewijsmiddelen moeten worden bekeken en gecheckt. Het gaat niet over vragen ten gronde. 

 

19. Hoe verlopen de transfers Dublin-Hongarije momenteel? De heer Claus antwoordt dat de 

transfers zijn opgeschort maar de termijn loopt gewoon door. Er is nog niet besloten om België 

automatisch bevoegd te stellen zoals bv. bij Griekenland het geval is. De situatie blijft in dit geval 

hetzelfde. Indien personen verdwijnen, onderduiken, geldt de termijn van 18 maanden. Het 

opgeven van een adres van de advocaat is niet voldoende. Mevrouw Janssen vraagt of het feit 

dat mensen een opvangcentrum moeten verlaten omdat ze in een Dublin procedure zitten 

automatisch als ‘risico op onderduiken’ wordt gekwalificeerd? De heer Claus antwoordt dat ze 

zich moeten aanmelden bij de gemeente om hun nieuw adres door te geven, waarna de DVZ 

hiermee zal rekening houden. 

CIJFERS RVV 
20. Mevrouw Vandenberghe geeft de cijfers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mee. 

Wat het asielcontentieux betreft, was er in maart 2016 een instroom van 557 beroepen 



tegenover een uitstroom van 522 gewezen arresten. Qua instroom ging het vooral om beroepen 

die ingediend werden door asielzoekers uit Irak. De vorige contactvergadering werd de vraag 

gesteld over het hoger aantal beroepen ingediend door Syriërs. De vraag werd overgemaakt aan 

de Raad maar we wachten nog op een antwoord. 

 

21. In maart 2016 werden er 137 beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingesteld 

en 29 beroepen in versnelde procedure. Op 1 april 2016 bedroeg de totale werklast betreffende 

asielgeschillen 2003 beroepen. 

 

22. In april 2016 werden er in totaal 419 arresten gewezen. Het ging om 349 weigeringen, 18 

erkenningen van het vluchtelingenstatuut, 1 toekenningen van de subsidiaire bescherming en 51 

vernietigingen. 

 

23. Wat het migratiecontentieux betreft, werden er 862 beroepen ingesteld in maart 2016 en 1.170 

arresten gewezen door de Raad. Van die 862 beroepen werden er 240 ingediend tegen een 

beslissing tot weigering van een regularisatieaanvraag: 121 tegen een weigering van een 

aanvraag art. 9bis en 119 tegen een weigering van een aanvraag 9ter. Op 1 april bedroeg de 

totale werklast betreffende migratiegeschillen 22.533. 

Cijfers dienst voogdij 
 

24. De Dienst voogdij is afwezig, maar maakte wel cijfers op voorhand over aan Myria. We geven 

deze mee in twee tabellen. 

25. Algemene cijfers van de Dienst Voogdij en de evolutie per maand januari – mei 2016: 

 

 

 

 

 

Dienst voogdij  

Aantal verklaarde minderjarigen in 2016 1168 

Aantal minderjarigen binnengekomen deze week   

Aantal lopende voogdijen >2917 

Aantal voogden 441 

Achterstallige voogdijen 690 

Aantal dossiers met leeftijdstwijfel 461 

Aantal leeftijdstesten 918 

Evolutie maandcijfers 2016 jan febr maart april mei 

Aantal minderjarigen binnengekomen deze week          

Aantal lopende voogdijen 2.317 2.460 2.663 2.796 2.894 

Aantal voogden 441 441 441 441 441 

Achterstallige voogdijen 453* 95 57 58 28 

Aantal dossiers met leeftijdstwijfel 186 106 88 55 22 

Aantal leeftijdstesten 320 285 179 117 17 

      

*waarvan 347 deel uitmaken van de achterstand van 
2015 

     



 

Mededelingen IOM (De heer Karel Michiels)  

26. In april 2016 waren er 372 vrijwillige terugkeerders (tegenover 370 in januari, 511 in februari en 
274 in maart). Daarvan waren 106 uitgeprocedeerde asielzoekers, 93 hadden afstand van hun 
asielprocedure gedaan en 173 waren in onwettig verblijf. 74% van de terugkeerders waren 
mannen, 26% waren vrouwen.  
 

27. De voornaamste bestemmingslanden voor april waren: Roemenië (87), Irak (74), Afghanistan 
(37), Oekraïne (35), Mongolië (16).  

 
28. Deze vrijwillige terugkeerders werden voornamelijk doorgestuurd door Fedasil (220) en de 

partner NGO’s (101). Ze kwamen voornamelijk uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (207), de 
provincie Antwerpen (62) en Oost-Vlaanderen (31).  

 
29. Als we kijken naar de werelddelen, kwamen de meeste terugkeerders (170) van binnen Europa,  

159 uit Azië  en 33 uit Afrika. 

 
30. In april 2016 kwamen de 133 begunstigden van het IOM re-integratieprogramma voornamelijk  

uit Irak (40), Afghanistan (34), Rusland (6), Georgië (6), Macedonië (3), Iran (3) en Albanië (3).  
 

31. Bij de kwetsbare profielen waren 2 NBMV waarvan 1 Syriër die terugkeerde naar de Verenigde 

Arabische Emiraten en 1 Afghaan. Daarnaast was er ook 1 ex-NBMV die terugkeerde naar 

Afghanistan. De andere kwetsbare profielen waren 14 personen met medische behoeften en 24 

personen die in familieverband terugkeerden.  

 

32. Mevrouw Kerstens (CR) vraagt of er cijfers zijn van het totaal aantal NBMV? Mijnheer Michiel 

zegt dat er voor elke maand cijfers van de NMBV’s worden bijgehouden. Sinds het begin van dit 

jaar zijn er een 7-tal. Er zijn ook 5 ex-NBMV, dat wil zeggen tussen de 18 en 21 jaar.  

 

33. Aansluitend op de vragen die vaak rond NBMV’s worden gesteld, wil IOM graag verwijzen naar 

het volgende rapport (informatie na de contactvergadering aan Myria overgemaakt):  

Unaccompanied Migrant Children in Greece: IOM Report (gepubliceerd eind mei), Info: 

http://www.iom.int/news/unaccompanied-migrant-children-greece-iom-report. Rapport: 

http://greece.iom.int/sites/default/files/iom_greece_uam_final.pdf.  

Mededelingen UNHCR (Mevrouw Mieke Verrelst) 

34. UNHCR heeft 2 nieuwe documenten: Sinds 19 april zijn de nieuwe Elegibility Guidelines  

Afghanistan beschikbaar. Het rapport bevat een lijst van profielen die nood hebben aan 

internationale bescherming. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Eligibility 

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 

April 2016, HCR/EG/AFG/16/02, available at: http://www.refworld.org/docid/570f96564.html. 
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35. Een ander document verscheen vorige week, met name een rapport over Hongarije: een analyse 

van de wetswijzigingen doorgevoerd sinds vorig jaar juni. Het gaat onder meer over de invoering 

van het concept veilig derde land, het strafbaar stellen van illegale binnenkomsten, de 

transitzones aan de grens, ontradingsmaatregelen. UNHCR roept de lidstaten op om samen te 

werken en  beschermingsgericht op te treden. UNHCR vraagt zich af in welke mate Hongarije wel 

zijn internationale verplichten nakomt en vraagt de lidstaten om rekening te houden met deze 

situatie bij het nemen van beslissingen. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Hungary as 

a country of asylum. Observations on restrictive legal measures and subsequent practice implemented 

between July 2015 and March 2016, May 2016, available at: 

http://www.refworld.org/docid/57319d514.html. 

Mededelingen Fedasil (Mevrouw Bieke Machiels) 
36. Mevrouw Machiels licht de kerncijfers van april 2016 toe. De bezetting daalt. Op 29 april 2016 

bestond de totale opvangcapaciteit uit 34.824 plaatsen, waarvan 30.124 bezet. Dit betekent een 

bezettingsgraad van 86,5%. Op 11 mei bedroeg de opvangcapaciteit 35.537 plaatsen, waarvan 

29.625 plaatsen bezet, wat op een bezettingsgraad van 83% komt. De stijging van de capaciteit is 

te wijten aan eerder besliste capaciteitsuitbreidingen, die nu nog worden uitgevoerd.  

 

37. In april was er een instroom van 1.352 personen die in het netwerk aankwamen en vertrokken 

2.408 personen, ook hier een sterke daling van de instroom t.o.v. maart (1.379). Het totaalsaldo 

op 29 april komt op 1.056 personen die het opvangnetwerk hebben verlaten. Er zijn dus ook dee 

maand weer meer mensen vertrokken dan er zijn binnengekomen.  

 

38. Momenteel is er een afbouw van de 1.205 noodopvangplaatsen, die voor 65% bezet worden. 

Daarbij krijgen kwetsbare profielen voorrang bij de toewijzing aan een LOI. Ook de noodopvang 

van SAMU wordt afgebouwd en de bewoners getransfereerd. De afbouw van de 

noodopvangcapaciteit is nog niet zichtbaar in de cijfers.  

 

39. Mevrouw Machiels geeft het profiel weer van personen in opvang: 72,5% mannen (22.500) en 

27,5% vrouwen (8.537). De familiesamenstelling is als volgt: 4,6% alleenstaande vrouwen, (de 

helft van het aandeel van vorig jaar); 41,2% alleenstaande mannen (een stijging van zo’n 10% ten 

opzicht van maart 2015); 47,9% gezinnen (7% minder in vergelijking met vorig jaar) en 6,3% niet-

begeleidde minderjarigen (1.965).  

 

40. De top 10 van nationaliteiten van de bewoners: Afghanistan (25,6%), Irak (22,1%), Syrië (18.3%), 

Somalië (5,4%), Rusland, onbepaald, Guinee, Congo, Albanië, Iran. Het aandeel personen 

afkomstig uit veilige landen is 3,8% tegenover 9,2% vorig jaar, wat een sterke daling weergeeft.  

 

41. Van de asielzoekers had 84,9% een dossier in behandeling, 0.1% een beroep bij de Raad van 

State en 1,3% een dossier binnen beroepstermijn (t.o.v. 6,7% maart 2015). 0,4% families of 130 

personen (wat ongeveer overeenkomt met 20 à 30 gezinnen) verbleven in onwettig verblijf. Van 

de niet-begeleidde minderjarigen waren er 41 of 0,1% zonder asielaanvraag. Van de 

http://www.refworld.org/docid/57319d514.html


uitgeprocedeerde asielzoekers hebben 2% een verlenging van recht op opvang en 2,7% een 

bevel om het grondgebied te verlaten.0,3 % personen bevinden zich in terugkeerwoningen en 

0,1% is hervestigd. De restcategorie is 0,5%. 

 

42. Bij de minderjarigen zijn er 63,9% jongens en 36,9% meisjes. Het grootste aandeel, 41.2% is 

tussen de 12 en 18 jaar oud. De herkomstlanden zijn vergelijkbaar met de volwassenen, behalve 

dat er ook een klein aandeel uit Kosovo komt (1,4 %). Van de minderjarigen is  1 op 5 of 19,3% 

niet begeleid, ten opzichte van 80,7% begeleide minderjarige vluchtelingen.  

 

43. In maart 2016 bestaat de opvangcapaciteit voor niet-begeleidde minderjarige vluchtelingen uit 

2.818 plaatsen, waarvan 69,3% of 1.965 plaatsen momenteel bezet. Van de collectieve 

opvangplaatsen had het OCC een capaciteit van 539, bezet door 31,5% of 187 jongeren en het 

COC met 2.022 plaatsen een bezetting van 1.589 of 78,59%. De 203 individuele plaatsen werden 

door 189 jongeren of 93,1% bezet.  

 

44. Mevrouw Machiels deelt de cijfers mee van de vrijwillige terugkeerders (een aanvulling op de 

cijfers van IOM). Van de 393 terugkeerders zijn er 19 via Fedasil, 2 via DVZ, 372 via IOM vrijwillig 

terug gekeerd. Van de 19 personen die via Fedasil zijn teruggekeerd, zijn er 6 naar Syrië 

vertrokken, 9 naar Pakistan, Libanon (2), Wit-Rusland (2). 102 personen van de terugkeerders 

waren nog in asielprocedure, waarvan bijna de helft uit Irak. Het blijft de belangrijkste 

nationaliteit van terugkeerders: 19% ofwel 74 vertrekken zijn Irakezen. 18% van de 

terugkeerders vertrok rechtstreeks vanuit de opvang en 54% via de terugkeerlokketten. Deze 

laatste blijven stijgen, vooral in Antwerpen.  

 

45. Ter aanvulling op de vraag rond medische kosten (zie vorig verslag) geeft mevrouw Machiels de 

volgende informatie mee: de cel medische kosten die bevoegd is voor de ‘no show’s’, was 

overbelast, ondertussen waren er personeelsaanwervingen. Daarnaast is er binnen Fedasil ook 

een financiële facturatiedienst. Er was een verdriedubbeling van het aantal facturen einde vorig 

jaar, begin dit jaar, voornamelijk door de nieuwe opvangstructuren die bovendien nog niet 

vertrouwd zijn met het systeem. Die achterstand wordt nu ingehaald. Er zijn geen specifieke 

gevallen bekend van facturen die een jaar zouden blijven liggen. Er is een verplichte 

betalingstermijn die door Fedasil gerespecteerd wordt. Er komen geen bijkomende 

aanwervingen bij de betrokken diensten, gezien de situatie terug aan het normaliseren is. 

 

46. Mevrouw Vandenberghe komt terug op de vraag rond de opvang van personen in pre-

registratie. Mevrouw Machiels zegt dat deze nu worden opgevangen in het centrum van 

Samusocial bij Neder-Over-Heembeek. Er zijn 400 plaatsten, die nu dienst doen als pre-opvang. 

Mevrouw Machiels zal tegen de volgende vergadering navragen wat nu de positie is van Fedasil 

aangaande bevoegdheid voor personen zonder geregistreerde asielaanvraag.  

 

47. Mevrouw Janssen vraagt hoe het met de screening zit. Is er bij de pre-registratie een gewone 

screening of een screening met dispatching en TBC-test. Mevrouw Machiels zegt dat het 



toewijzingsproces nu opgesplitst is tussen een aantal gangbare zaken op een dag en de 

toewijzing op een andere. Volgens mijnheer Claus gebeurt nu alles op het moment van de pre-

registratie, behalve de asielaanvraag en de toewijzing van opvang. In Nederland gebeurt dit 

proces ook zo.  

 

48. Mevrouw Janssen vraagt of het centrum van Samusocial dan enkel asielzoekers opvangt? 

Volgens mevrouw Machiels is dit inderdaad normaal gezien het geval. Er zijn 400 opvangplaatsen 

ingericht voor pre-opvang van asielzoekers (geen meervoudige asielaanvragers). Mevrouw 

Janssen stelt zich de vraag of het personeel van Samusocial voldoende kennis heeft van het 

doelpubliek van de asielzoekers en vraagt hoeveel personen in pre-opvang zijn? Mevrouw 

Machiels antwoordt dat de SAMU reeds meerdere jaren ervaring heeft met de opvang van 

asielzoekers. Op 11 mei werden volgens de cijfers 159 personen opgevangen, maar 

waarschijnlijk betreft het hier personen die nog in de noodopvang van SAMU verblijven, en niet 

personen in de pre-opvang. Volgens mijnheer Claus hadden die eigenlijk al weg moeten zijn. De 

meesten in pre-registratie blijven maar 1 nacht. Het duurt doorgaans 1 dag voor ze worden 

uitgenodigd bij DVZ voor registratie. Mevrouw Vinois vraagt hoe ze naar daar geraken? Mijnheer 

Claus bevestigt dat er een bus rijdt. Vanaf de tweede week krijgen ze busticketjes.  

 

49. Mevrouw Vinois vraagt of het nog steeds zo is dat dagelijks het nummer op de website van DVZ 

verschijnt voor de personen die daags nadien zich moeten aanmelden bij DVZ. Mijnheer Claus 

bevestigt dat de nummers nog steeds via de website bekend gemaakt worden. De meeste 

mensen worden de volgende dag uitgenodigd voor het indienen van hun asielaanvraag en 

krijgen daarvoor een brief mee. Mevrouw Vinois vraagt of de mensen nog steeds een brief 

meekrijgen, ongeacht de nationaliteit. Mijnheer Claus bevestigt dit. Het is een brief van het 

kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.  

 

50. Mevrouw Janssen vraagt of er centra zullen sluiten? Mevrouw Machiels antwoordt dat er nog 

geen informatie beschikbaar is. De capaciteit zal waarschijnlijk wel verminderen. Er zijn 

verschillende manieren om plaatsen af te bouwen. Het is nog niet duidelijk in welke mate men 

gaat afbouwen en wat de eindbeslissing is.  

 

51. Mevrouw Kerstens vraagt of er nog informatie is rond de opvang bij kindhuwelijken. Mevrouw 

Swankaert zegt dat deze informatiefiches werden meegestuurd met het verslag van april.  

 

52. Mevrouw Vinois vraagt of het kan dat de Dublinfiches niet in het Arabisch beschikbaar zijn. 

Mijnheer Claus zal dit nagaan. Na de vergadering laat mijnheer Claus weten dat deze fiches wel 

degelijk in het Arabisch beschikbaar zijn. 

Varia 

53. Mevrouw Vinois stelt haar nieuwe collega Géraldine Lebandt voor die haar tijdens haar 

moederschapsverlof zal vervangen.  



54. Mevrouw Vinois verwijst ook naar een nieuw analyserapport “Parole à l’exil: Les demandeurs 

d'asile d'Irak, et en particulier de Bagdad” dat samen met CIRE werd opgesteld. Het gaat over 

Irak en bevat een grondige analyse van de beslissingen van het CGVS. Het moet Iraakse 

asielzoekers en hun begeleiders ondersteunen bij het zoeken van argumenten waarom Bagdad 

niet als veilig kan beschouwd worden. Dit rapport is nu enkel in het Frans beschikbaar maar zal 

binnen enkele weken ook in het Nederlands verkrijgbaar zijn. 

 

De volgende contactvergadering vindt plaats op 21 juni 2016 om 09u30 

Waar? Myria, Koningsstraat 138, 1000 BRUSSEL 

(Ingang via de Ligne straat 37) 

 

U hebt vragen voor de asielinstanties? Gelieve ze uiterlijk voor 14/6 over te maken aan 

myria@myria.be  

Volgende vergaderingen: 21/06 

 
 

http://www.cire.be/thematiques/asile-et-protection/nouveau-parole-a-l-exil-les-demandeurs-d-asile-irakiens-et-en-particulier-de-bagdad
http://www.cire.be/thematiques/asile-et-protection/nouveau-parole-a-l-exil-les-demandeurs-d-asile-irakiens-et-en-particulier-de-bagdad
mailto:myria@myria.be

