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Myria 
Koningsstraat 138 
1000 BRUSSEL 
myria@myria.be 
www.myria.be 
 

Verslag contactvergadering Asiel 

21 maart 2018 

Aanwezig: Nadir AMARA (Service des réfugiés), Petra BAEYENS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Mathieu 
BEYS (Myria), Hajare BOUJTAT (Médecins du Monde), Mauranne BROEKAERT (Student KULEUVEN), Tim 
BUYCK (Rode Kruis), Ghislaine CEULEMANS (CAW Brussel), Carl CLAUS (DVZ), Charlotte COENEN (Nansen 
vzw), Géraldine D’HOOP (IOM), Rob DE LOBEL (IOM), Melissa DE MEDTS (Caritas International), Margot DE 
VUYST (Myria), Koen DEWULF (Myria), Louise EVERARTS (Student KULEUVEN), Alexandre FAUDON 
(UNCHR), Frédéric FISCH (Federale Ombudsman), Christof GODDERIS (Artsen zonder grenzen), Isabelle 
KERSTENNE (Croix Rouge Francophone), Rudi JACOBS (RvV), Gerrit KLAPWIJK (Orde van de Vlaamse Balies), 
Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie & Inburgering), Joke SWANKAERT (Myria), Tommy TANIER 
(Stagiaire Nansen vzw), Stefan VAN LAER (UNHCR), Ilona VAN LIEDEKERKE (DVZ), Lotte VAN LIEFDE (Dienst 
voogdij), Myriam VASTMANS (Siréas/SASB), Charline WEGNEZ (Croix Rouge Francophone). 
 

Verontschuldigd: Gaëlle AUSSEMS (ADDE), Jessica BLOMMAERT (Ciré), Bieke MACHIELS (Fedasil), Dirk 
VAN DEN BULCK (CGVS), Christine VAILLANT (Caritas Interna tional). 

Opening van de contactvergadering van 21 maart 2018  

De heer Dewulf leidt de vergadering in. Hij merkt op dat nog niet alle opmerkingen op het vorige verslag 
zijn ontvangen en maant aan deze over te maken op myria@myria.be opdat deze zo snel mogelijk verwerkt 
kunnen worden. Bovendien verwelkomt de heer Dewulf Artsen Zonder Grenzen op de contactvergadering.  

Mededelingen van de DVZ (De heer Claus) 

Cijfers februari 2018  

1. In februari 2018 werden 1.757 asielaanvragen ingediend, 136 minder dan de maand ervoor. 1.643 
asielaanvragen werden ingediend in het binnenland (WTC), 67 in de gesloten centra en 47 aan de 
grens. DVZ registreerde (gemiddeld) 87,85 aanvragen per werkdag (WTC). Februari 2018 telde 22 
werkdagen. Er werden 1,80 minder aanvragen per werkdag geregistreerd dan in januari 2018. Ten 
opzichte van februari 2017 (1.416) betekent dit een stijging van 341 asielaanvragen. De top 10 van de 
meest voorkomende nationaliteiten van asielaanvragers is: Syrië (344), Afghanistan (120), Palestina 
(104), Congo DR (101), Irak (94), Georgië (89), Guinee (80), Albanië (62), Rusland (57) en Turkije (50). 

2. De heer Klapwijk vraagt wat men verstaat onder de Palestijnse nationaliteit, zijn dit enkel de 
Palestijnen verblijvend in de Gaza en de Jordaanoever? Of ook de Palestijnse vluchtelingen komend 
uit andere landen (bijvoorbeeld Syrië, Irak, Jordanië).  

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
mailto:myria@myria.be
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3. De heer Claus verduidelijkt dat het gaat om de gebieden onder Palestijnse autoriteit en verduidelijkt 
dat Palestina een probleemgeval is qua nationaliteit.  

4. Er werden 1.699 dossiers overgemaakt aan het CGVS. In 221 gevallen werd een 25/26quater 
afgeleverd en er waren 117 asielaanvragen zonder voorwerp. Het totaal aantal genomen beslissingen 
in februari 2018 was 2.037. In totaal waren er 388 meervoudige aanvragen. Dit zijn 47 meervoudige 
aanvragen minder januari 2018. De top 3 van de meest voorkomende nationaliteiten bij meervoudige 
asielaanvragen is: Afghanistan (59), Irak (51) en Rusland (40). Vanuit de gesloten centra zijn de 
voornaamste nationaliteiten bij de asielaanvragen: Marokko (15). Aan de grens was de voornaamste 
nationaliteit India (6).  

5. DVZ registreerde in februari 2018 84 NBMV, waarvan 74 jongens en 10 meisjes. De meest 
voorkomende nationaliteit is Afghanistan (23) en Guinee (15). Van de NBMV waren 3 tussen 0-13 jaar, 
21 tussen 14-15 jaar en 60 tussen 16-17 jaar.  

Vragen 

6. Wanneer wordt de verzoeker om internationale bescherming ingeschreven in het wachtregister? 
Vanaf het ‘doen van het verzoek om internationale bescherming’, de ‘registratie van het verzoek om 
internationale bescherming’ of vanaf de ‘indiening van het verzoek om internationale bescherming’? 
 

7. De heer Claus deelt mee dat de verzoeker om internationale bescherming wordt ingeschreven in het 
wachtregister zodra hij het verzoek om internationale bescherming indient. Het doen van een verzoek 
om internationale bescherming is de zogezegde mondelinge aanvraag, vanaf deze mondelinge 
aanvraag heeft men recht op opvang. Ten vroegste zou de verzoeker kunnen ingeschreven worden in 
het wachtregister op het moment van registratie van het verzoek om internationale bescherming, dit 
is op dit moment niet het geval gezien de huidige wetgeving.  

8. De heer Dewulf verwijst nog even naar een vraag die gesteld werd op de vorige contactvergadering 
omtrent de infofiches voor ‘veilige-derde-landers’, meervoudige aanvragers, ... Myria heeft deze 
infofiches ontvangen in zowel het Frans als het Nederlands. Deze infofiches zullen verspreid worden 
onder de deelnemers van de contactvergadering zodat iedereen deze kan bekijken en eventueel 
opmerkingen kan overmaken of vragen stellen.  

Mededelingen CGVS 

Cijfers februari 2018 

9. Het CGVS heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering. De heer Dewulf heeft de voornaamste 
cijfers, ook beschikbaar op de website: http://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-januari-2018. 

10. ASIELAANVRAGEN Februari 2018 

Aantal personen dat een enkelvoudige asielaanvraag indiende1 1.369  

Aantal personen dat een meervoudige asielaanvraag indiende 388 

Aantal personen dat een asielaanvraag indiende 1.757 

  

                                                           
1 Deze categorie bevat asielaanvragen ingediend aan de grens en op het grondgebied, alsook asielaanvragen ingediend door 

personen die via relocatie (4 personen in februari) en hervestiging (164 personen in februari) naar België zijn gekomen. 

http://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-januari-2018
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ASIELBESLISSINGEN Februari 2018 

Tussenbeslissingen  

Aantal personen waarvoor tot een inoverwegingname van een asielaanvraag (meervoudige 
aanvraag) werd beslist 

108 

    

Eindbeslissingen  

Aantal personen dat een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus (VS) ontving 
569  

Aantal personen dat een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (SB) 
ontving 

158 

Aantal personen waarvoor tot een weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag 
werd beslist (meervoudige aanvraag) 

274 

Aantal personen waarvoor tot een weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag 
werd beslist (veilig land van herkomst, EU, vluchteling andere EU lidstaat) 

56 

Aantal personen waarbij de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus werd 
geweigerd 

457 

Aantal personen van wie het statuut werd ingetrokken of opgeheven 
24 

    

Totaal aantal personen dat een asielbeslissing ontving 1.646 

WERKLAST 
Eind februari 
2018 

  7.700 dossiers 

*beschermingspercentage 47,6% 

Mededelingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (De heer Rudi Jacobs) 

11. De heer Jacobs overloopt de cijfers van de RvV: in februari 2018 was er qua asielmaterie een instroom 
van 604 beroepen en een uitstroom van 552 gewezen arresten. In februari 2018 werden de beroepen 
in asielmaterie vooral ingediend door asielzoekers afkomstig uit: Afghanistan (153), Irak (45), Congo 
DR (33), Kameroen (30) en Guinee (30).  

12. In februari 2018 werden er 81 beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingesteld en 21 
beroepen in versnelde procedure. Op 1 februari 2018 bedroeg de werklast van het asielcontentieux 
4.398 hangende beroepen.  
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13. De analyse van de uitstroom (asielmaterie in volle rechtsmacht) staat vermeld per dictum/ definitieve 
arresten in onderstaande tabel:  

Gewezen arresten per dictum 
∑ in   
Febr 
2018          

Verwerping 403 

Erkenning Genève (art. 48/3) 31 

Weigering erkenning Genève (art. 48/3) – toekenning subsidiaire 
bescherming (art. 48/4) 

2 

Vernietigingen 40 

∑ 476 

14. De heer Jacobs deelt mee er enkele dossiers achterstand hadden opgelopen, het ging onder andere 
over toeristische visa. Er wordt hier wat druk achter gezet opdat deze achterstand wordt weggewerkt. 
Hij raadt dan ook aan de website in het oog te houden voor de arresten.  

15. Mevrouw Reulens van het Agentschap inburgering en integratie had een vraag overgemaakt voor de 
RvV: De vraag luidt als volgt: “Er wordt voorzien in een beroep in volle rechtsmacht voor ‘alle’ 
verzoeken om internationale bescherming. Vallen onder het begrip ‘verzoeken om internationale 
bescherming’ naast de verzoeken om toekenning van de vluchtelingenstatus/de status van subsidiair 
beschermde ook de medische regularisatieaanvragen onder conform bepaalde rechtspraak?” 

16. De heer Jacobs gaf achteraf het antwoord mee dat de medische regularisatieaanvragen niet onder het 
begrip ‘verzoek om internationale bescherming’ vallen. Dit blijkt uit het arrest M’Bodj van het 
Europees Hof van Justitie. In de rechtspraak van de Raad wordt naar dit arrest van het Europees Hof 
en naar de rechtspraak van de RVS en het GWH verwezen. Zie bijvoorbeeld: RvV 1 juni 2016, nr. 168 
897 

17. Er dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie bij arrest van 18 december 2014 in de zaak C-
542/13 (arrest M’BODJ) heeft geoordeeld dat artikel 15, sub b van de Kwalificatierichtlijn aldus moet 
worden uitgelegd dat “de daarin omschreven ernstige schade niet ziet op een situatie waarin 
onmenselijke of vernederende behandelingen, zoals die welke zijn bedoeld in de in het hoofdgeding 
aan de orde zijnde wettelijke regeling, die een verzoeker die aan een ernstige ziekte lijdt mogelijkerwijs 
ondergaat in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, het gevolg zijn van het ontbreken van 
adequate behandeling in dat land, zonder dat hem medische zorg opzettelijk wordt geweigerd”. 
Hieruit blijkt dus dat deze richtlijn niet van toepassing is op het geval van artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet en dat dit een louter nationale bepaling betreft.  

18. De situatie bedoeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan evenmin als een volgens artikel 3 van 
de Kwalificatierichtlijn toegelaten gunstigere norm beschouwd worden, nu dit niet verenigbaar is met 
deze richtlijn. Het Hof van Justitie stelde expliciet dat “Derdelanders die gemachtigd zijn tot verblijf 
krachtens een dergelijke wettelijke regeling, zijn dus geen personen met de subsidiaire 
beschermingsstatus, op wie de artikelen 28 en 29 van die richtlijn van toepassing zijn”.  

19. Ook de Raad van State (RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778, RvS 5 december 2014, nrs. 229.072 en 
229.073) bevestigde meermaals dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkens de conclusies van 
advocaat-generaal BOT voor het Hof van Justitie buiten het toepassingsgebied van de 
Kwalificatierichtlijn valt en dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet een nationale wetsbepaling 
uitmaakt, en geen omzetting vormt van Europese regelgeving.  

http://www.rvv-cce.be/fr
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20. Het Grondwettelijk hof heeft hierover inmiddels geoordeeld. In zijn arrest 13/016 van 27 januari 2016 
oordeelde het Hof:“B.37.2. Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie dient te worden afgeleid 
dat de wetgever niet ertoe is verplicht vreemdelingen die opkomen tegen een weigeringsbeslissing op 
grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 op identieke wijze te behandelen als 
asielzoekers of vreemdelingen die subsidiaire bescherming vragen, nu de eerste categorie van 
vreemdelingen niet de internationale beschermingsstatus geniet waarop de andere categorieën wel 
aanspraak kunnen maken. Het bekritiseerde verschil in behandeling berust derhalve op een objectief 
en pertinent criterium van onderscheid.” 

Mededelingen van IOM (Mevrouw d’Hoop) 

21. Mevrouw d’Hoop overloopt de cijfers van de vrijwillige terugkeer vanuit België. In februari 2018 
keerden vanuit België 261 personen terug met steun van IOM. De voornaamste landen zijn Roemenië 
(47), Brazilië (46), Georgië (38), Oekraïne (24), Irak (23). 

22. Het merendeels kwam uit Brussel (145), Antwerpen (42), Oost-Vlaanderen (18) Vlaams-Brabant (16) 
en Limburg (15). Het betrof voornamelijk migranten zonder wettig verblijf (137), uitgeprocedeerde 
asielzoekers (90) en asielzoekers die hun procedure hebben stopgezet (34). De voornaamste 
bestemmingen per continent waren: Europa (104), Azië (89), Latijns-Amerika (49) en Afrika (19). De 
voornaamste organisaties betrokken bij deze terugkeer waren: Fedasil (128), NGO’s (100), Rode Kruis 
en Croix-Rouge centra (29), IOM (3) en DVZ (1). 

23. In februari 2018 heeft IOM steun verleend aan 80 personen bij hun re-integratie. naar volgende 
landen: Georgië (23), Irak (14), Servië (6), Wit-Rusland (6), Algerije (4), Libanon (4). In februari 2018 
werden 41 dossiers van kwetsbare personen behandeld: 9 personen met medische noden, 2 personen 
met medische noden en escorte-begeleiding, 7 families (24 personen in totaal), 2 slachtoffers 
mensenhandel, geen NBMV, 1 ex-NBMV, 1 zwangere vrouw, 1 alleenstaand persoon, 1 ouder persoon. 

24. Mevrouw d’Hoop deelt mee dat de IOM begin mei een evenement organiseert naar aanleiding van de 
publicatie van het rapport More than numbers. Dit gebeurt in samenwerking met Mc Kinsey en het 
GMDAC (Global Migration Data Analysis Centre). De opzet van dit rapport is het verspreiden van 
gegevens over migratie en aantonen dat migratie zowel economische als sociale voordelen met zich 
mee brengt voor de migranten, de regeringen en de samenleving. Het rapport is in januari al 
gepresenteerd op het economisch forum in Davos. Mevrouw d’Hoop heet iedereen van harte welkom 
en zegt dat de uitnodigingen verwacht worden op de volgende contactvergadering.  

Mededelingen Dienst Voogdij (Mevrouw Van Liefde ) 

25. Mevrouw van Liefde geeft de cijfers mee voor de Dienst Voogdij.  

26. In februari 2018 werden er 427 meldingen2 geregistreerd van NBMV die zich minderjarig verklaarden. 
Daarvan werden 116 meldingen bij de politiediensten en 87 bij DVZ geregistreerd. De landen van 
herkomst waren: Eritrea, Algerije, Marokko. 83% van NBMV zijn jongens, de overige 17% zijn meisjes.  

                                                           
2 Dit is het aantal personen dat verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn (zowel asielzoekers als niet-asielzoekers) op het 

moment dat zij door een politiedienst of door de dienst Vreemdelingenzaken worden aangemeld bij de dienst Voogdij. Het aantal effectief als 

niet-begeleide minderjarige vreemdeling geïdentificeerde personen zal lager liggen. Immers, een aantal zal meerderjarig zijn na het 

leeftijdsonderzoek, een ander aantal kan niet geïdentificeerd worden omdat ze verdwijnen. Zie verder totaal aantal jongeren onder voogdij. 
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27. Er zijn momenteel 334 Franstalige en 240 Nederlandstalige voogden actief. Er zijn 2.620 lopende 
voogdijen in februari 2018, 109 nieuwe voogden werden aangesteld en 156 voogdijschappen werden 
beëindigd.  

28. De heer Dewulf herinnert de dienst voogdij eraan dat er vorige vergadering nog een vraag was gesteld 
over de statistieken.  

29. Mevrouw van Liefde deelt mee dat de dienst Voogdij er mee bezig is, ze verwacht dat ze deze cijfers 
zullen kunnen toelichten in één van de komende contactvergaderingen.  

Mededelingen UNHCR (De heer Faudon) 

27. Het UNHCR voorziet een nieuwsletter op mondiaal niveau (link naar deze newsleter).  

Mededelingen Fedasil  

30. Fedasil heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering en stuurde achteraf de cijfers door. 

Cijfers Fedasil februari 2018 

31. Tussen 1 en 28 februari, bestond de instroom uit 1.224 personen en de uitstroom uit 1.560 personen. 
Dit betekent een daling van 336 personen, de dalende tendens wordt dus verder gezet. 

32. Op 28 februari 2018, bestond het opvangnetwerk uit 22.765 plaatsen, waarvan 17.035 plaatsen bezet 
waren, of met een bezettingsgraad van 74,83 % (88,52 % in de collectieve opvang en 62,97 % in de 
individuele opvang). In vergelijking met eind januari 2018, daalde het aantal personen in opvang 
(17.379 inwoners eind januari). Op een jaar tijd, is de dalende evolutie nog zichtbaarder : eind februari 
2017, telde het opvangnetwerk 21.636 inwoners (met een bezettingsgraad van 84,76 %). In één jaar 
tijd, is er dus een vermindering van de bezetting met 4.601 personen. 

33. 98 NBMV zijn toegekomen in het opvangnetwerk in februari 2018 (88 in januari). De opvangstructuren 
voor NBMV hadden in totaal (3 opvangfases inbegrepen) een opvangcapaciteit van 2.146 plaatsen op 
28 februari 2018. 1.225 jongeren waren in opvang (1.275 in januari en 1.978 in februari 2017). De 
bezettingsgraad eind februari 2018 was 57,08% 

34. De voornaamste herkomstlanden van de inwoners (het gaat hier nog steeds over de gegeven van eind 
december 2017) : Afghanistan (28 %), Syrië (13,7 %), Irak (9 %), Guinee (4,5 %) en Rusland (3,4 %). 

35. In februari 2018 hebben 277 personen België verlaten in het kader van het vrijwillige terugkeer 
programma (213 in januari). Voor de 2 eerste maanden in 2018, de voornaamste bestemmingslanden 
in het kader van vrijwillige terugkeer zijn Georgie (80 personen), Oekraïne (73), Roemenië (65), Brazilië 
(56) en Irak (43).  

36. Betreft hervestiging, 164 personen zijn hervestigd in België in februari 2018 (aangekomen in januari). 
4 personen zijn toegekomen via relocatie in februari (51 in januari). 

Vragen 

37. De heer Dewulf benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen op tijd de vragen doorstuurt opdat ze alle 
vragen in één mail kunnen doorsturen naar de instanties. De bijlagen die DVZ bezorgd heeft zullen 
samen met het verslag van de contactvergadering circuleren, maar zullen niet op de website 
verschijnen.   

http://www.unhcr.org/refugeebrief/
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De volgende contactvergadering vindt plaats op 10 april 2018 om 09:30 

Waar? Myria, Koningsstraat 138, 1000 BRUSSEL 

(Ingang via de Ligne straat 37) 

 

U hebt vragen voor de asielinstanties? Gelieve ze uiterlijk voor 13 maart 2018 over te maken aan 

myria@myria.be 

Volgende vergaderingen: 18/04, 16/05 en 20/06. 

mailto:myria@myria.be

