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Verslag contactvergadering internationale bescherming (IB) 

20 februari 2019 

Aanwezig: Laura AMANYMWARABU (stagiair Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Marjan 
CLAES (NANSEN vzw), Carl CLAUS (DVZ), Sophie COPPENS (Myria), Marie-Emerence DARDENNE (Croix 
Rouge Francophone), Laure DE BAERDEMAEKER (Rode Kruis Vlaanderen), Astrid DECLERCQ (Myria), Lut 5 
DEGERICKX (CAW Antwerpen), Géraldine D’HOOP (IOM), Damien DERMAUX (CGVS), Koen DEWULF 
(Myria), Camille GILLARD (stagiair Myria), Carolina GRAFE (Myria), Rudi JACOBS (RvV), Jean-Baptiste 
LARDOT (Ciré asbl), Philippe PEDE (Dienst Voogdij), Jolie POTEMANS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), 
Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas International), Marileen VANDENBERGHE (Atlas 
Antwerpen), Maaike VANDERBRUGGEN (JRS-Belgium), Ilona VAN LIEDEKERKE (DVZ), Myriam VASTMANS 10 
(Siréas/SASB), Bernard VERSCHUEREN (UNHCR). 
 
Verontschuldigd: Fabienne CRAUWELS (VVSG), Geertrui DE GROOTE (OVB), Dirk VAN DEN BULCK (CGVS). 
 

Opening van de contactvergadering 15 

De heer Dewulf opent de vergadering en start met een voorstellingsronde.  

 

Mededelingen van de DVZ (De heer Claus) 

Cijfers 

Verzoeken internationale bescherming   December 2018 Januari 2019 Januari 2018 

Op het grondgebied (Pacheco)   1.145 2.657 
 

In de gesloten centra   29 44 

Aan de grens   79 64 

 Totaal 1.253 2.765 1.893 

 
   

Aantal werkdagen   17 22 

Verzoeken per werkdag (Pacheco)   74 126 

Beslissingen December 2018 Januari 2019  

Overdracht CGVS   1.180 2.025 

25/26quater   50 174 

Zonder voorwerp   38 102 

Beslissingen 1.268 2.301 
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Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) 25 
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Vragen 

Identificatie en verificatie van de leeftijd 

1. De Raad van State oordeelde in de arresten nr. 241.990 dd 28/6/18 en nr. 242.623 dd 11/10/18 dat 30 
de Dienst Voogdij zijn bevoegdheid tot identificatie en verificatie van de leeftijd van een niet-
begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) overschrijdt wanneer hij een NBMV een andere leeftijd 
toekent dan diegene die de NBMV zelf verklaarde. Als de Dienst Voogdij vaststelt dat een NBMV 
minderjarig is, maar de verklaarde leeftijd ligt lager dan wat de marges van het leeftijdsonderzoek 
aangeven, en de Dienst Voogdij weerhoudt de leeftijd volgens het leeftijdsonderzoek, past DVZ de 35 
bijlage 26 dan aan? 

DVZ past na het leeftijdsonderzoek de leeftijd inderdaad aan op de bijlage 26 op basis van de 
beslissing van de Voogdijdienst. 

Dublin-Griekenland 

2. Er zijn weinig effectieve overdrachten naar Griekenland. 40 
 

a. Welke zijn de oorzaken? 

Griekenland gaat bijna nooit akkoord met de verzoeken van België. DVZ analyseert geval per 
geval. 

b. Weigert Griekenland vaak de verantwoordelijkheid?  45 

Inderdaad, Griekenland weigert vaak de verantwoordelijkheid. 

c. In geval van (stilzwijgende) aanvaarding: verklaart België zich bevoegd als er na de termijn 
van zes maanden geen effectieve overdracht heeft plaatsgevonden? Moet de verzoeker IB 
nog steeds zelf initiatief nemen en zich na zes maanden opnieuw aanmelden? Of wordt de 
verzoeker hierover geïnformeerd? 50 

Als de verzoeker zich nog moet aanmelden (en ook effectief aanmeldt), brengt DVZ hem op 
hoogte dat België bevoegd is. Na zes maanden wordt de procedure verdergezet in België, als 
de verzoeker is komen opdagen. Als de verzoeker niet kwam opdagen bij DVZ, moet hij zelf 
het initiatief nemen.  

Mevrouw Vandenberghe vraagt of er bewijsstukken moeten voorzien zijn als de verzoeker 55 
na 6 maanden een asielaanvraag doet. 

Als de verzoeker pas na 6 maanden komt opdagen, dan bekijkt DVZ geval per geval wat de 
situatie is. De aanvraag kan in principe verder worden gezet als de verzoeker altijd in België 
verbleef. Als de verzoeker bijvoorbeeld buiten Schengen is geweest, kan het om een volgend 
verzoek gaan.  60 

d. Wordt die termijn vaak verlengd tot 18 maanden? 

De termijn wordt nauwelijks verlengd tot 18 maanden.  

e. Worden er veel 26quaters vernietigd of geschorst? 
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Er worden weinig 26quaters vernietigd of geschorst. De heer Dewulf vraagt hoeveel, maar 
daar kan dhr. Claus niet op antwoorden. 65 

Opvolgingsvraag 

3. Mevrouw Goris vraagt of DVZ cijfers heeft over de achterstand voor de behandeling van het 
asielverzoek na de indiening ervan door de langere wachttermijn? Hoe groot is die achterstand 
eigenlijk? De heer Claus antwoordt dat hij niet zeker is of DVZ de opdeling kan doen. De heer Claus 
volgt op hoeveel verzoeken er ingediend zijn, en hoeveel personen er wachten op hun interview na de 70 
indiening van hun verzoek. Er zouden signalen komen dat er nu al vertragingen zijn van 2 tot 3 
maanden vooraleer de het interview kan plaatvinden. 

DVZ kan dit enkel nagaan voor wie er in behandeling is bij DVZ: wachtenden op interview, wachtenden 
op beslissing Dublin,… De cijfers van januari 2019 zijn nog niet gepubliceerd, maar verschijnen 
maandelijks op de website van DVZ.. In december 2018 waren dat er ongeveer 8.504. De heer Dewulf 75 
vraagt of dat een afnemend cijfer is. De heer Claus antwoordt dat het een stijgend cijfer is. Er zijn 2.300 
dossiers afgesloten en 2.700 bijgekomen, dus 400 extra in totaal. DVZ werft momenteel extra 
werkkrachten aan, om aan de werkcapaciteit tegemoet te komen. 

Extra 

4. Er wordt geen AI meer afgeleverd bij een volgend verzoek om internationale bescherming. In principe 80 
dient het CGVS een beslissing te nemen binnen de 8 werkdagen. Dit gebeurt echter niet in de praktijk. 
We hebben reeds verschillende dossiers gehad waarbij de verzoeker 7 tot 8 maanden heeft moeten 
wachten op een (on)ontvankelijkheidsbeslissing van het CGVS. Dit houdt tevens in dat een verzoeker 
omwille van de gecombineerde vergunning niet kan gaan werken aangezien hij niet in bezit is van een 
AI, hij kan bovendien geen bankrekening openen. Hij zal daarenboven om de twee maanden naar DVZ 85 
moeten gaan met zijn bijlage 26 voor een verlenging van zijn verblijf wat een extra werkdruk zal 
betekenen voor de DVZ. Quid? 

DVZ geeft sinds 2013 geen AI meer af. De FOD Werk is bevoegd voor toegang tot arbeidsmarkt en de 
arbeidscriteria. De banken bepalen de voorwaarden om een bankrekening te openen DVZ krijgt weinig 
aanvragen voor de verlenging van de bijlage 26quinquies. De heer Dermaux (CGVS) beantwoordt deze 90 
vraag op de volgende vergadering.  

5. We werken elke dag met NMBV’s die geen internationale bescherming aanvragen in het kader van het 
My Future-programma. We ondervinden al enkele maanden grote moeilijkheden met de diensten van 
de TEC die weigeren om abonnementen aan te maken voor personen die geen regulier nationaal 
nummer bezitten (personen die geen internationale bescherming aanvragen verkrijgen slecht een 95 
fictief nationaal nummer). Dat zet een grote rem op de scholing (die verplicht is voor alle minderjarigen 
op het Belgische grondgebied). Wat nog meer problematisch is, is dat de scholen die vroeger eerder 
inschikkelijk waren voor inschrijvingen op basis van een fictief nationaal nummer, nu weigeren om dat 
nog langer te doen (buiten de DASPA-programma’s). Op welke manier zou DVZ ervoor kunnen zorgen 
dat er een nationaal nummer wordt afgeleverd waarmee een behoorlijke scholing mogelijk wordt voor 100 
die personen die geen internationale bescherming aanvragen? Of is een doorverwijzing van DVZ naar 
het Waalse beleid op het gebied van scholing en mobiliteit te overwegen? 

De heer Claus antwoordt dat het niet duidelijk is over welke verblijfsprocedure het gaat. Niet elke 
procedure geeft automatisch recht op een nationaal nummer (NN). Bij een verzoek internationale 
bescherming wordt door DVZ een NN aangemaakt bij de indiening. Bij een 9bis, of 9ter is er tijdens 105 
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het ontvankelijkheidsonderzoek geen inschrijving bij de gemeente en dus geen nationaal nummer. 
DVZ kan daar niet aan tegemoet komen.  

Mevrouw Machiels vult aan dat de NBM (zonder asielaanvraag) een attest van tenlasteneming krijgt 
van de Dienst Voogdij. Fedasil zoekt momenteel naar pragmatische oplossingen. In Bovigny is er 
bijvoorbeeld een akkoord dat het attest wordt aanvaard door de TEC en in school. Een nationaal 110 
nummer is dan niet nodig. 

Mevrouw Dardenne vraagt wanneer de termijn van 3 maanden binnen de Dublinprocedure begint te 
lopen. De heer Claus antwoordt dat dit 3 maanden vanaf “het doen van het verzoek” is. Die termijn kan 
blokkeren als er informatie aan een bepaald land wordt opgevraagd. Als de lidstaat binnen de 3 weken 
antwoordt, dan is het ok. vaak volgt er echter geen antwoord. Uitzonderlijk komt er een antwoord 115 
binnen de 2 à 3 maanden. Dan geldt de Dublinprocedure wel nog. 

Mevrouw Vandenberghe vraagt naar de bereikbaarheid van de verschillende diensten van DVZ. De heer 
Claus geeft aan dat er problemen waren met de telefooncentrales. De heer Dewulf stelt voor om deze 
problemen formeel te melden aan DVZ. 

 120 
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Mededelingen CGVS (de heer Dermaux) 

Mijnheer Dermaux verontschuldigt de Commissaris-generaal. Een overzicht van de cijfers van januari 2019 
is terug te vinden op de website van het CGVS (https://www.cgvs.be/nl/cijfers). 

Cijfers 

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING  December Januari 

Aantal personen dat een eerste verzoek om internationale bescherming indiende *  1.081 2.272 

Aantal personen dat een volgend verzoek om internationale bescherming indiende  172 493 

Totaal aantal personen dat een verzoek om internationale   
bescherming indiende  

1.253 2.765 

BESLISSINGEN    

Tussen beslissingen    

Aantal personen waarvoor tot verder onderzoek (grens) werd beslist + aantal personen 
waarvoor het volgend verzoek ontvankelijk werd beschouwd  

66 99 

Eind beslissingen    

Aantal personen dat een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus (VS) ontving  394 412 

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

94 107 

Aantal personen waarvoor het verzoek niet-ontvankelijk werd beschouwd  196 333 

Aantal personen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond werd beschouwd  34 8 

Aantal personen waarbij de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus werd 
geweigerd  

342 347 

Aantal personen van wie het statuut werd ingetrokken of opgeheven  14 20 

   

Totaal aantal personen dat een beslissing ontving over hun verzoek om internationale 
bescherming 

1.140 1.326 

   

Werklast  5.761 

*Aantal personen dat een eerst verzoek voor internationale bescherming indiende  

125 

https://www.cgvs.be/nl/cijfers
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De heer Dermaux geeft aan dat de beschermingsgraad in januari 41,3% bedroeg. Ter herinnering: over 130 
heel het jaar 2018 liep de beschermingsgraad op tot 49,1%. Uit de cijfers van januari moeten geen 
overhaaste conclusies getrokken worden. 

Eind januari 2019 bedroeg de totale werklast van het CGVS 5.761 dossiers maar de virtuele 
werkbelasting is hoger (komende DVZ-dossiers). 

De heer Dermaux deelt mee dat er een selectieprocedure is geopend om nieuwe medewerkers voor het 135 
CGVS aan te trekken. Het gaat zowel om een vacature voor een protection officer dan om een aantal 
administratieve functies. De kandidaturen kunnen tot 25 februari ingediend worden (via Selor). Toch 
treden de eerste versterking wellicht niet in dienst voor juni 2019. 

Vragen 

1. Kan het CGVS cijfers verstrekken over het aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen die zijn 140 
genomen op grond van het feit dat "de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een 
andere lidstaat van de Europese Unie"? Zou het mogelijk zijn om aan te geven om welke lidstaten 
van de EU het gaat? 

In heel 2018 is aan 338 personen een niet-ontvankelijkheidsbeslissing betekend omdat ze al in een 
andere EU-lidstaat een internationaal beschermingsstatuut hadden verkregen. Het CGVS heeft geen 145 
statistieken met betrekking tot de EU-landen waar die personen al een statuut hebben verkregen 
maar het gaat met name om Duitsland, Griekenland, Roemenië en Bulgarije. Bij het onderzoek van 
die dossiers doet het CGVS altijd een individueel onderzoek. De jurisprudentie van de RvV volgt die 
praktijk. 

2. Verschillende brochures die op de website van het CGVS zijn gepubliceerd, lijken in januari 2019 een 150 

update te hebben gekregen. Kunt u aangeven welke? Kunt u ook de aanpassingen aanduiden die in 

elk ervan zijn gemaakt?  

Het CGVS heeft de inhoud van zijn brochures niet gewijzigd, maar alle contacten zijn in elke brochure 
bijgewerkt. 
- De brochure "Vrouwen, meisjes en asiel" in België is nu ook beschikbaar via de website en kan in 155 

in verschillende talen worden gedownload. 
- De brochure "Asiel in België" (in samenwerking met Fedasil) is niet meer helemaal up-to-date 

maar wordt momenteel aangepast. Omdat sommige informatie nuttig blijft, is de oude versie 
nog beschikbaar op de website.   

- Een update van de website is bezig wat het gedeelte rond de asielprocedure betreft. 160 

 
3. (vraag ook overgemaakt aan RvV) Artikel 57/5 quater Vreemdelingenwet voorziet dat een 

asielzoeker of zijn advocaat een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud kan opvragen 

en daar opmerkingen kan op formuleren. Wanneer er geen opmerkingen worden geformuleerd 

wordt de asielzoeker geacht in te stemmen met de inhoud.   165 

• We krijgen signalen van asielzoekers dat ze geen hulp krijgen bij het overlopen van de 
notities van het persoonlijk onderhoud. Advocaten geven aan hier geen tijd voor te hebben. 
Sociaal assistenten eveneens. De vertaling van het document naar de taal van de asielzoeker 
is ook al een probleem op zich.   

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_-_vrouwen_meisjes_en_asiel_in_belgie_-_nl.pdf
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• De advocaat krijgt een basis van drie punten voor een procedure voor het CGVS. Dat stemt 170 
overeen met drie uren werk (consultatie, administratie,…). Plus één punt voor elk gestart 
uur gehoor. Dat is doorgaans niet voldoende om ook nog na het gehoor het hele verslag te 
overlopen.  

• Artikel 57/5 quater lijkt een onvolledige omzetting van artikel 17 van de Procedurerichtlijn 
te zijn, want daarin is duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het kunnen overlopen van 175 
het verslag bij de overheid ligt:  
Art. 17, 3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de verzoeker, bij de afsluiting van het persoonlijke 
onderhoud of binnen een bepaalde termijn voordat de beslissingsautoriteit een beslissing neemt, in de 
gelegenheid wordt gesteld om mondeling en/of schriftelijk opmerkingen te maken en/of opheldering 
te verschaffen over verkeerd vertaalde passages of misvattingen in het verslag of de schriftelijke 180 
weergave. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat de verzoeker volledig wordt geïnformeerd over de 
inhoud van het verslag of over de inhoudelijke elementen van de schriftelijke weergave, zo nodig met 
bijstand van een tolk. Daarna vragen de lidstaten de verzoeker om te bevestigen dat de inhoud van 

het verslag of de schriftelijke weergave een correcte afspiegeling is van het onderhoud.  
 185 

a. Krijgt het CGVS hier ook signalen over?  
b. Wordt er gedacht aan een andere oplossing, zoals deze taak laten opnemen door het CGVS? Of 

extra personeel inzetten in de opvangcentra?   
c. Hoe gaat de RVV ermee om wanneer een asielzoeker in beroep aangeeft geen mogelijkheid gehad 

te hebben de notities te overlopen? Wordt hier rekening mee gehouden?  190 
 
Het CGVS heeft geen andere specifieke meldingen gekregen dan de vragen hierover op de 
contactvergadering. Deze bepaling is zeer complex om uit te voeren. Een verhoor duurt gemiddeld 3 
uur. Het CGVS doet zijn uiterste best om over een volledig en accuraat verslag te beschikken, maar in 
de huidige omstandigheden is het moeilijk om meer te doen. Het CGVS beschikt niet over de middelen 195 
om extra ondersteuning te verlenen. De heer Dermaux erkent dat de vraag om de richtlijn na te leven 
bediscussieerbaar is en herinnert eraan dat een beroep bij het Grondwettelijk Hof aanhangig is. 
 
De RvV heeft twintig arresten met betrekking tot artikel 57/7 quater vastgesteld. In één situatie was 
er het argument van tijdsgebrek, waarbij de verzoeker als vluchteling werd erkend. In de meeste 200 
gevallen gaat het om erkende vluchtelingen en in de andere gevallen gaat het niet om de specifieke 
kwestie van de notules van de verhoren.   

Er werden ongeveer 20 relevante arresten gevonden waarin een schending van artikel 57/5quater 
werd aangevoerd. In één arrest, A 214 327, werd uitdrukkelijk melding gemaakt van deze situatie, 
maar de Raad heeft hier niet expliciet op geantwoord aangezien verzoekende partij uiteindelijk werd 205 
erkend als vluchteling. 

Enkele zaken werden vernietigd wegens substantiële onregelmatigheid: 
A 209 188 (N): kopie pas bij betekening bestreden beslissing bezorgd, terwijl verzoeker zich niet in 
een situatie zoals omschreven in artikel 57/5quater, §4 bevond. 
A 205 188 (N): kopie niet tijdig overgemaakt door CGVS 210 
A 212 036 (N): richtlijnconforme interpretatie, versnelde procedure. Volgens CG werd geen kopie 
gevraagd maar uit dossier blijkt van wel. 
A 206 574 (F): kopie niet overgemaakt door CGVS hoewel uit dossier blijkt dat een aanvraag werd 
gedaan binnen de 2 werkdagen na persoonlijk onderhoud. 
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Wanneer de in artikel 57/5quater voorziene procedure door de CGVS niet wordt gerespecteerd, 215 
vernietigt de Raad de bestreden beslissing. De vastgestelde schendingen beperken zich tot nu toe 
enkel tot het niet tijdig overmaken van de kopies, zonder dat daarbij ingegaan wordt op de manier 
waarop de asielzoeker al dan niet begeleid wordt in het overlopen ervan. 
 

Procedure in detentie  220 

4. (opvolgingsvraag) Worden in de gesloten centra meer interviews gehouden per video-conferentie? In 

welke centra gebeurt dit ? Hoeveel keer gebeurde dit in 2018, per centra?  

De databank van het CGVS kan niet de cijfers per centrum isoleren. In alle gesloten centra worden 

videoconferenties gehouden. In december waren er minder vanwege de verhuis. Maar dit cijfer varieert 

elke maand. Videoconferenties besparen veel tijd en geven de nodige garanties aan de verzoekers. 225 

Extra 

5. (ook overgemaakt aan DVZ)  Er wordt geen AI meer afgeleverd bij een volgend verzoek om 
internationale bescherming.  In principe dient het CGVS een beslissing te nemen binnen de 8 
werkdagen. Dit gebeurt echter niet in de praktijk.  We hebben reeds verschillende dossiers gehad 
waarbij de verzoeker 7 tot 8 maanden heeft moeten wachten op een (on)ontvankelijkheidsbeslissing 230 
van het CGVS.  Dit houdt tevens in dat een verzoeker omwille van de gecombineerde vergunning niet 
kan gaan werken aangezien hij niet in bezit is van een AI, hij kan bovendien geen bankrekening 
openen.  Hij zal daarenboven om de twee maanden naar DVZ moeten gaan met zijn bijlage 26 voor 
een verlenging van zijn verblijf wat een extra werkdruk zal betekenen voor de DVZ. Quid? 

Het CGVS volgt deze vraag op tegen de volgende vergadering. 235 
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Mededelingen Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

Cijfers 

Instroom beroepen en uitstroom gewezen 
arresten binnen asielmaterie  240 

  Flux d'entrée Flux de sortie 

∑ 2011 9.937 12.314 

∑ 2012 14.554 12.594 

∑ 2013 11.699 12.595 

∑ 2014 8.172 8.710 

∑ 2015 6.092 7.782 

∑ 2016 6.626 5.970 

∑ 2017 7.077 5.440 

Jan 2018 604 552 

Fév 2018 380 568 

Mars 2018 534 587 

Avril 2018 572 459 

Mai 2018 511 504 

Juin 2018 464 585 

Juill 2018 632 416 

Août 2018 398 328 

Sept 2018 285 671 

Oct 2018 380 582 

Nov 2018 395 517 

Déc 2018 341 466 

∑ 2018 5.496 6.235 

Jan 2019 446 533 

Instroom asielberoepen in functie van het 
herkomstland 

Nov 2018     Dec 2018   Jan 2019   

Afghanistan 73   Afghanistan 47  Afghanistan 62 

Irak 37   Irak 32  Guinee 41 

Congo (DRC) 24   Congo (RDC) 26  Irak 33 

Albanië 20   Guinée 25  Venezuela 31 

Venezuela 15   Albanië 17  Congo (RDC) 27 

Procedure in uiterst dringende 
noodzakelijkheid (UDN) + Versnelde procedure 
39/77 (VP) 245 
 UDN VP 

∑ 2011 682 230 

∑ 2012 873 306 

∑ 2013 1.008 296 

∑ 2014 987 227 

∑ 2015 1.168 212 

∑ 2016 1.282 249 

∑ 2017 964 231 

∑ 2017 964 231 

Jan 2018 84 21 

Feb 2018 79 16 

Maa 2018 99 23 

April 2018 70 - 

Mei 2018 72 - 

Juni 2018 101 - 

Juli 2018 74 - 

Aug 2018 62 - 

Sept 2018 79 - 

Oct 2018 107 - 

Nov 2018 76 - 

Déc 2018 111 - 

∑ 2018 1.014 60 

Jan 2019 145 - 
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Gedetailleerde analyse uitstroom Asiel per 
dictum – volle rechtsmacht 

Finale arresten per dictum   
∑ en  
Nov 
2018 

∑ en  
Déc 

2018 

∑ en  
Jan 

2019 

Weigering   341 317 365 

Erkenning Genève (art.48/3)   16 19 30 

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

2 4 6 

Annulatie    37 42 35 

∑ 396 382 436 

Werkvolume 250 

Date 
Aantal hangende 

beroepen bij de RvV   

01/02/2019 14.465 

Instroom beroepen en uitstroom gewezen 
arresten binnen asielmaterie  
 Instroom  Uitstroom  

∑ 2011 11.577 5.898 

∑ 2012 14.926 8.559 

∑ 2013 16.072 8.477 

∑ 2014 13.519 9.812 

∑ 2015 11.337 15.068 

∑ 2016 9.292 13.791 

∑ 2017 8.811 10.758 

Jan 2018 983 1.019 

Fév 2018 634 826 

Mars 2018 742 820 

Avril 2018 746 801 

Mai 2018 604 884 

Juin 2018 675 883 

Juill 2018 630 672 

Août 2018 515 687 

Sept 2018 521 1086 

Oct 2018 686 830 

Nov 2018 492 917 

Déc 2018 512 720 

∑ 2018 7.740 10.145 

Jan 2019 791 1.044 

Vragen 255 

Opvolgingsvraag 
De heer Tils vraagt naar de dalende trend van de instroom beroepen en uitstroom gewezen arresten 
binnen migratiematerie. 

 
De Raad is een administratief rechtscollege en wordt gevat door het aantal beroepen dat wordt ingediend 260 
bij de Raad. De Raad heeft geen analyse gemaakt omtrent de dalende instroom van het aantal beroepen. 
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Mededelingen Dienst voogdij (De heer Pede) 

Cijfers 

De heer Pede deelt mee dat er in januari 2019 in totaal 700 signalementen werden gedaan. Een groot 
aantal werd door de politie gemeld onder andere in het kader van de transmigratiepolitiek. Dit vormt voor 265 
de Dienst Voogdij een extra belasting. Het aantal asielaanvragen van jongeren blijft ook hoog. Dat komt 
een groot deel door de ngo’s en sociale diensten van de hub aan het noordstation. Het gaat daar om 
laagdrempelige aanmeldingen. 

De voornaamste nationaliteit van niet-begeleide minderjarigen (NBM) is Eritrea, transmigranten op weg 
naar het VK. Daarnaast blijven Afghanistan en Marokko ook vertegenwoordigd. 270 

Er werden 131 leeftijdsonderzoeken uitgevoerd. De Dienst Voogdij baseert de leeftijdsbeslissing niet 
enkel op het resultaat van het medisch onderzoek, maar ook op andere documenten. 

Het aantal twijfelgevallen is vrij hoog, voornamelijk bij de transmigranten. Er is een discrepantie tussen 
het aantal onderzoeken dat effectief plaatsvond en het aantal twijfelgevallen. Bij 287 jongeren is er een 
ernstige twijfel over hun leeftijd. Het is moeilijk om een leeftijdsonderzoek onmiddellijk te laten 275 
plaatsvinden. De Dienst Voogdij werkt samen met de politiediensten uit Zeebrugge en het gesloten 
centrum 127bis te Steenokkerzeel om die onderzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Een medisch 
onderzoek vindt plaats mits toestemming van de jongere. Als de jongere het onderzoek – mondeling of de 
facto – weigert dan stopt het verhaal. De jongere mag ook documenten voorleggen, maar dat gebeurt 
meestal niet. 280 

Het aantal voogdijen blijft redelijk stabiel. In 2015 was er een piek door de toename van asielzoekende 
Syriërs. De aanmeldingen in 2018 zijn nog vrij hoog (4.000). Dit zijn veelal transmigranten uit Eritrea 
waarvoor geen voogd wordt aangesteld tenzij in schrijnende gevallen. Dit omdat de transmigranten 
weigeren naar de opvangcentra te gaan en verdwijnen. De lopende voogdijen zouden eigenlijk moeten 
stijgen door de vele signalementen. De Dienst Voogdij is gestart met een specifieke pool voor 285 
transmigranten in Zeebrugge. Er wordt zo snel mogelijk een voogd aangesteld voor jongeren die zichtbaar 
kwetsbaar zijn en die geen opvang willen. Zo kan een externe hen wijzen op de gevaren en aansporen om 
naar een opvangcentrum te gaan. De voogd tracht de jongeren te informeren en zijn netwerk te 
analyseren. Vaak blijven de jongeren in hun groep/clan waarmee ze op reis zijn, omdat dit veiliger is. De 
jongere vlucht vaak weg eenmaal ze in het gesloten centrum van Steenokkerzeel terechtkomen. Soms is 290 
het moeilijk om hun medereizigers terug te vinden. Het is dan beter om hen in een vertrouwd milieu te 
laten, waar ze zich veilig voelen. Het blijft een uitdaging van de overheid om hier een goed antwoord op 
te vinden.  

Het type voogd zijn voornamelijk de zelfstandige voogden die 5 of meer minderjarigen opvolgen. Dit is 
40% van de lopende voogdijen. Tuteurs en société zijn V.O.F’s waaronder voogdijen kunnen worden 295 
geplaatst. Werknemer-voogden vindt men bij o.a. het Rode Kruis, Ciré, Caritas International ... Sommige 
voogden hebben momenteel geen lopende voogdijen.  
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De Dienst voogdij rekruteert voogden in Limburg en Vlaams-Brabant. In Wallonië loopt er ook een 
rekruteringscampagne. In Vlaanderen start begin maart een infosessie voor de kandidaten. 

 300 

Signalementen Januari 2019  Nationaliteiten Januari 2019 

Eerste signalementen1 403  Eritrea 84 

Politie 224  Marokko 42 

DVZ 124  Afghanistan 39 

Andere 55  Guinee 30 

Aanvragen IB* 106  Algerije 29 

Alle signalementen2 694  Soedan 29 

Identificatie 
 

 Somalië 16 

Leeftijdsbeslissingen   403  Ethiopië 14 

Twijfels geuit   287  Irak 14 

Aantal uitgevoerde testen   131  Onbepaald 13 

Meerderjarig  72    

Minderjarig  32    

Betekende beslissingen  105    

Elementen mbt voogdij     

Lopende voogdijen   2.415    

Nieuwe aanstellingen   152    

Stopzettingen voogdij  125    

Actieve voogden 583    

NL 340    

FR 247    

Andere     

* Bijvoorbeeld : sociale diensten, NGO, CLB, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, Jeugdrechtbank. 

                                                           
1 Dit is het aantal personen die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn (asielzoekers en niet-asielzoekers) op het moment dat 
ze aangemeld worden bij de Dienst Voogdij door een politiedienst, de Dienst Vreemdelingenzaken of andere diensten. Het aantal personen die 
effectief als minderjarig worden geïdentificeerd ligt lager. Een aantal van hen worden meerderjarig na de leeftijdstest et een aantal kan niet meer 
geïdentificeerd worden omdat ze verdwenen zijn. Zie ook het totaalaantal jongeren in voogdij. Eén aanmelding komt overeen met één persoon. 
2 Die gegevens omvatten meerdere meldingen voor eenzelfde persoon. 
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Voornaamste nationaliteiten eerste signalementen 

 
Omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid van de gegevens zijn de statistieken voor het jaar 2015 uit de grafiek 
verwijderd. Ze worden hieronder weergegeven als u ernaar wilt verwijzen. 305 

 
Aantal beslissingen volgens minder- en meerderjarigheid 

 
Overzicht voogdijen 

 310 
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Profiel begeleide minderjarigen 

 

 
Tuteurs actifs 583 

NL 340 

FR 247 

Vragen 315 

Identificatie en verificatie van de leeftijd (zie vraag DVZ) 

1. Welk gevolg geeft de Dienst Voogdij aan de arresten nr. 241.990 dd 28/6/18 en nr. 242.623 dd 
11/10/18 van de Raad van State waarin geoordeeld werd dat de Dienst Voogdij haar bevoegdheid 
tot identificatie en verificatie van de leeftijd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling 
(NBMV) overschrijdt wanneer ze een NBMV een andere leeftijd toekent dan diegene die de NBMV 320 
zelf verklaarde? 

De Dienst Voogdij houdt rekening met de ondergrens van de foutenmarge van het medisch 
onderzoek. Als mensen verklaren jonger te zijn dan de ondergrens van de foutenmarge, werd er 
geen rekening gehouden met de verklaarde leeftijd. Eerdere arresten, voornamelijk aan 
Franstalige kant, kaarten deze materie aan. De wet zegt duidelijk dat de Dienst Voogdij enkel moet 325 
uitmaken of iemand ouder of jonger dan 18 jaar is. De Dienst Voogdij bepaalt niet de 
persoonsgebonden aangelegenheid van de leeftijd, dit is de bevoegdheid van de rechtbank van 
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eerste aanleg. Het gaat nu om arresten ten gronde. De Dienst Voogdij heeft de arresten afgewacht 
voor zijn beleid aan te passen. Naar aanleiding van die eerste arresten, werd er al geen rekening 
meer gehouden met de ondergrens van het medisch onderzoek. De Dienst Voogdij aanvaardt 330 
ondertussen de verklaarde leeftijd, wanneer de jongere uit het medisch onderzoek minderjarig 
blijkt. Dit gebeurt wel met een zekere redelijkheid.  

2. Als Dienst Voogdij aan de hand van de leeftijdstesten vaststelt dat een NBMV minderjarig is, maar 
de verklaarde leeftijd past niet binnen de marges van het leeftijdsonderzoek, met welke leeftijd 
houdt Dienst Voogdij dan rekening?  335 

Als het onderzoek een ondergrens aantoont van bijvoorbeeld zeventien jaar en de jongere 
verklaart dertien te zijn, dan wordt dit verder onderzocht. De jongere kan ook andere elementen 
aanbrengen, zoals observatieverslagen. 

3. Wordt de voogdij beëindigd wanneer de NBMV meerderjarig wordt volgens de leeftijd vastgesteld 
a.d.h.v. de triple test of wanneer de NBMV meerderjarig wordt volgens zijn/haar eigen 340 
verklaringen? 

De Dienst Voogdij houdt rekening met de verklaarde leeftijd om de voogdij te beëindigen 

De heer Pede verduidelijkt dat de jongere een leeftijdstest kan weigeren. De Dienst Voogdij beslist 
dan op basis van de elementen die ze hebben. Meestal is dat dan een beslissing tot 
meerderjarigheid. De verzoekers van IB weigeren meestal geen leeftijdstest. Transmigranten 345 
weigeren bijna altijd. Transmigranten geven vaak ook aliassen en verschillende leeftijden op en 
kunnen meestal geen documenten voorleggen. De Dienst Voogdij vraagt in een gesprek naar de 
werkelijke leeftijd. De jongere krijgt de informatie dat de kans groot is op een beslissing tot 
meerderjarigheid als hij/zij niet meewerkt. In de gesloten centra kan de jongere wel nog altijd een 
leeftijdsonderzoek aanvragen en documenten aanbrengen. De jongere kan dus wel op zijn 350 
beslissing terugkomen.  

Het rapport van het Comité P over de aanhoudingen van transmigranten (NBMV) 
 

4. Het rapport van het Comité P over de arrestaties van transmigranten, dat begin februari 2019 
werd gepubliceerd3, behandelt in het bijzonder het probleem van (vermoedelijke) NBMV 's die 355 
niet op tijd door de politie bij de dienst Voogdij worden gemeld en die soms langer dan de 
wettelijke maximumtermijn van 24 uur van hun vrijheid worden beroofd wegens de lange tijd 
voordat de DVZ en de Dienst Voogdij reageren (gevallen van 35 uur detentie zonder de 
mogelijkheid om zich te kunnen wassen worden aangehaald, § 98, 194). Dit rapport geeft (in § 
113) de volgende toelichting van de Dienst Voogdij, die de "huidige procedure" als volgt 360 
omschrijft: "Van de politie wordt immers verwacht dat zij eerst een "administratief verslag over 
de controle van een vreemdeling" over de aanhouding van een vreemdeling opstelt en naar de 
DVZ stuurt. Zodra de DVZ heeft vastgesteld of de persoon al dan niet een NBMV is, wordt de politie 
gevraagd een "meldingskaart" op te stellen voor de Dienst Voogdij. De Dienst Voogdij voert in 
hetzelfde verslag aan dat zij op hetzelfde moment als de DVZ moet worden op de hoogte gebracht 365 
en niet nadat de DVZ al een besluit heeft genomen.  

                                                           
3 Comite P: https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigranten.pdf  

 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigranten.pdf
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a. Sinds wanneer stelt de Dienst Voogdij deze praktijk, die in strijd lijkt te zijn met de wet 
(artikel 6 van de Voogdijwet bepaalt duidelijk dat de Dienst Voogdij "onmiddellijk" en op 
hetzelfde moment als de DVZ wordt op de hoogte gebracht4), vast? 

b. Vanwaar komt dit verzoek aan de politie om eerst de DVZ op de hoogte te brengen en pas 370 
daarna de Dienst Voogdij?  

c. Welke concrete maatregelen heeft de Dienst Voogdij genomen of is zij van plan te nemen 
om de naleving van de wet op dit vlak te verbeteren? 

 
In de Voogdijwet5 stelt iedere overheid de Dienst Voogdij in kennis van potentiele NBM. Parallel wordt 375 
DVZ op de hoogte gebracht om te weten of de jongere al een verblijfsstatus heeft.  

1) De politie is vaak het eerste contact en maakt een administratief verslag op van de 
vreemdelingencontrole. De politie controleert of de jongere gekend is in de Algemene databank 
a.d.h.v. vingerprints en stuurt die informatie door naar DVZ.  

2) Als DVZ vermoedt dat de jongere niet begeleid is, wordt de fiche ingevuld. 380 
3) DVZ geeft feedback aan de politie en dan wordt het dossier aan Dienst Voogdij overgemaakt.  

De Dienst Voogdij is al lang vragende partij om de procedures parallel te doen plaatsvinden, maar het is 
essentieel dat politie en de DVZ nagaat of de jongere al gekend is onder een ander ID. De Dienst Voogdij 
is vragende partij dat men sneller telefonisch contact opneemt. Dit ook met het oog op transport naar de 
Fedasil-centra. Daarnaast is de Dienst Voogdij zich ook bewust dat het moeilijk is om alle politiemensen te 385 
informeren over de juiste procedure bij het aantreffen van NBMV. Er is een oefening begonnen om de 
informatie parallel naar DVZ en de Dienst Voogdij over te maken. 

Hetzelfde rapport van het Comité P (§ 75) vermeldt het volgende: "Als de politie twijfelt of de 
aangehouden transmigrant al dan niet een minderjarige is, wordt dit duidelijk vermeld in het 
administratief verslag aan de DVZ, zodat deze dienst dit aspect kan beoordelen. Ook is meermaals 390 
vastgesteld dat transmigranten die al meerdere malen waren gearresteerd, soms verschillende 
geboortedata opgaven en daarom telkens met een andere geboortedatum in verschillende 
dossiers/documenten voorkwamen. In geval van twijfel over de leeftijd kan met toestemming van de 
procureur des Konings een botscan worden uitgevoerd. Het is dus mogelijk om duidelijk vast te stellen of 
de transmigrant een volwassene of een minderjarige is en om zekerheid te hebben over het lot van de 395 
transmigrant: de Dienst Voogdij voor minderjarigen en de DVZ voor volwassenen. 

Deze beschrijving suggereert dat, wanneer er twijfel bestaat over de minderheid van de jongere, de politie 
de Dienst Voogdij pas na het resultaat van de leeftijdstest op de hoogte brengt.  

a. Bevestigt de Dienst Voogdij het bestaan van deze praktijk?  
b. Is deze praktijk volgens de Dienst Voogdij in overeenstemming met de wet- en regelgeving?   400 
c. Zo niet, welke maatregelen kunnen worden genomen om deze aan te pakken?  

De Dienst Voogdij is in grote lijnen bevoegd om een medisch onderzoek uit te voeren. Het parket is daar 
ook voor bevoegd, maar doet dit om uit te maken of de jongere voor een jeugdrechter of een correctionele 

                                                           
4 Programmawet (I) 24 december 2002, BS 31 december 2002, 58686. 

Art. 6. § 1. Iedere overheid die kennis heeft van de aanwezigheid aan de grens of op het grondgebied van een persoon 

- die er jonger uitziet dan 18 jaar of verklaart jonger dan 18 jaar te zijn, en 

- die lijkt te voldoen aan de andere voorwaarden bedoeld in artikel 5, 

stelt daarvan onmiddellijk de dienst Voogdij in kennis, alsmede de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en 

verwijdering, en deelt hen alle informatie mee die zij over de toestand van betrokkene heeft. 
5 Programmawet (I) 24 december 2002, BS 31 december 2002, 58686. 
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rechter moet verschijnen. In het arrondissement West-Vlaanderen doet men dit secuurder voor jongeren 
die herhaaldelijk de haven van Zeebrugge proberen binnen te geraken. Bij zichtbare minderjarigheid 405 
worden voogden ingeschakeld. In Brussel is het ook de praktijk van het parket om eerst een 
leeftijdsonderzoek te doen in het kader van beschermingsmaatregelen. Als het parket dan beslist tot 
meerderjarigheid en de persoon bij DVZ aangeeft minderjarig te zijn, komt het dossier toch terecht bij de 
Dienst Voogdij. Het onderzoek van het parket wordt dan geanalyseerd. Het parket neemt vaak een 
handpolstest af omdat die overal kan worden uitgevoerd. De Dienst Voogdij past de tripletest toe. Deze 410 
test vereist meerdere betrokken disciplines en meer tijd. De tripletest vindt plaats in een ziekenhuis en 
het resultaat is er niet altijd binnen de 24u. Als het rapport van de handpolstest beantwoordt aan de 
vereisten, neemt de Dienst Voogdij dat resultaat in overweging. Is het een handpolstest zonder 
foutenmarge, dan beschouwt de Dienst Voogdij de persoon toch als minderjarig en wordt de tripletest 
georganiseerd.  415 

 

Mededelingen Fedasil (Mevrouw Bieke Machiels) 

Kerncijfers 

• De dalende lijn verzoeken IB komt door het tijdelijk beperkte aantal aanvragen in december vorig 
jaar. 420 

• Bij de indieningen per nationaliteit staat Turkije op de 6de plaats, dit is een relatief recent 
fenomeen.  

• Opvangnetwerk in-out: er is een grote discrepantie tussen In en Out. Idealiter liggen deze dichter 
bij elkaar en is de Out hoger dan de In.  

• De gemiddelde instroom per dag geeft een vertekenend beeld door de opgelegde quota in 425 
december 2018. De instroom was ongeveer gelijk met het aantal begin van het najaar 2017.  

• Saldo in en out: sinds augustus is er een positief saldo van 537.  

• De instroom van NBMV blijft aan de hoge kant voor 2018. 

• Bij de totale opvangcapaciteit is het onderscheid tussen structurele en tijdelijke/bufferplaatsen 
niet duidelijk. De structurele plaatsen worden bepaald door conventies. De tijdelijke en 430 
bufferplaatsen worden bepaald door de ministerraad. Die tijdelijke en bufferplaatsen kunnen ook 
relatief soepel worden afgebouwd.  

• De totale instroom in januari bestaat uit 1.619 personen, 1.269 aanvragers IB, waarvan 146 NBMV  
256 personen werden gere-integreerd in het opvangnetwerk. Dit zijn voornamelijk volgende 
verzoeken en personen die alsnog opvang genieten. De aanmeldtrajecten in het nieuwe 435 
aanmeldcentrum in KLK gingen nog niet van start. Het Klein Kasteeltje dient voorlopig als 
registratie- en dispatchingscentrum.  
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EUROPESE CIJFERS (BRON: EASO) 

 440 
 

De voornaamste landen van herkomst 

Origine 
1. Syria 
2. Afghanistan 445 
3. Iraq 
4. Iran 
5. Turkey 

Destination 450 
1. Germany 
2. France (12,000 applic, highest number 

since 2014) 
3. Greece 
4. Spain 455 
5. Italy 

 
 

8. Belgium 

  460 

October 2018 : 

60 500 asylum applications 

were lodged in the EU+,  

highest number so far this year 

17 % more than in September 
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Secundaire bewegingen (analyse 2017) 

Top 
1. Germany 
2. France 
3. Netherlands 465 
4. Belgium 
5. Austria 

 

Origine 2018 
1. Syria 470 
2. Afghanistan 
3. Iraq 
4. Nigeria 
5. Pakistan

# VERZ. / DEMANDEURS 475 

  
# INDIENINGEN / INTRODUCTIONS 

  

Totaal 2018: 

23.443 personen hebben 

een verzoek om 

internationale  

bescherming ingediend 
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IN&OUT 

 480 
IN : GEMIDDELDE PER DAG 

 
SALDO IN-OUT 
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INSTROOM/AFFLUX 485 

 
DVZ: IN NBMV 

 
Capaciteit 

 490 
 
 
 
 
 495 
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Capaciteit vs. Bezetting per week

 
Capaciteit vs. Bezetting (collectief) 

 500 
Herkomstlanden/ Pays d’origine 
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HERKOMSTLANDEN 

 
 505 
LANDEN VAN HERKOMST : BEZETTING DECEMBER 2018  GESLACHT 

  

ADMINISTRATIEF STATUUT - DECEMBER 2018 
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VRIJWILLIGE TERUGKEER 510 

 
 

Vragen 

1. Wanneer krijgt een verzoeker die een volgend verzoek doet de individuele beslissing over het al 
dan niet toekennen van opvang. Het was zo dat de verzoeker bij het doen een algemene infofiche 515 
kreeg over de code 207 no show bij volgende verzoeken, en pas later – bij de registratie en afgifte 
bijlage 26 - een individueel gemotiveerde beslissing. Is dit nog steeds zo? Indien wel: 

a) Kunnen wij een kopie inkijken van de algemene infofiche?   
b) Op welk moment precies krijgt de asielzoeker de individueel gemotiveerde beslissing?   
c) Indien het op het moment van daadwerkelijke indiening is, wordt die individuele beslissing 520 

dan in Pacheco afgegeven door DVZ? Of moet de asielzoeker zich terug bij het infopunt 
van het Klein Kasteeltje aanmelden om deze beslissing te krijgen?   

Fedasil levert zo geen algemene infofiches meer af. Dit werd vroeger in de ‘pre-opvang’ (Samu 
Bejar) afgeleverd. In de beslissing van toewijzing staat de motivatie ; wordt er een ‘code no-show’ 
toegewezen, dan staat de motivatie in de toewijzingsbeslissing. De toewijzing gebeurt op de dag 525 
van het doen van het verzoek in het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje. 

2. Krijgt iemand die bij een eerste verzoek aangeeft niet in de opvang te willen verblijven standaard 
een code 207 ‘no show’?  

Fedasil geeft dan standaard een code 207 ‘no show’, tenzij er beslist wordt tot een niet-toewijzing. 

3. In welke situaties wordt aan iemand die bij een eerste verzoek aangeeft niet in de opvang te willen 530 
verblijven geen code 207 toegekend (niet-toewijzing)?  

Totaal VT 2017: 3.827 

Totaal VT 2018: 2.994 
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In de praktijk kent Fedasil een niet-toewijzing meestal toe als de verzoeker een gezin vervoegt dat 
al verblijfsrecht heeft. (art 11 ,3 opvangwet6) “…Wanneer er sprake is van bijzondere 
omstandigheden, kan het Agentschap afwijken van de bepalingen van § 1 door geen verplichte 
plaats van inschrijving toe te wijzen. " 535 

 
4. Kan een verzoeker aan wie geen code 207 werd toegekend (niet-toewijzing) later wel een code 

207 krijgen?  
a) En kan dit dan zowel een code 207 opvangplaats als een code 207 ‘no show’ zijn?  
b) Moet de verzoeker zich daarvoor dan gewoon opnieuw aanmelden bij de dienst 540 

dispatching?  
Fedasil analyseert de individuele situatie en bekijkt geval per geval of de situatie die de aanleiding was 
voor de niet-toewijzing of de opheffing nog steeds van toepassing is.. De persoon dient zich terug bij de 
dispatchingsdienst van Fedasil aan te melden. Indien er geen wijziging in de toestand kan worden 
aangetoond, neemt Fedasil geen nieuwe formele beslissing en bevestigt in eerste instantie zijn eerste 545 
beslissing. Bv. Indien een persoon een stabiele tewerkstelling met voldoende inkomsten heeft, kan de 
verplichte plaats van inschrijving (code 207) worden opgeheven. Verliest deze persoon zijn/haar job, dan 
kan er in bepaalde omstandigheden opnieuw een code 207 worden toegewezen zolang er nog een recht 
op opvang geldt.   

Mevrouw Potemans vraagt of de verzoeker de individuele beslissing op het toewijzingsdocument in Klein 550 
Kasteeltje op de dag van aanmelding krijgt. 

Mevrouw Machiels benadrukt dat het inderdaad gaat om één document, het toewijzingsdocument. 
Daarin staat de motivatie van de beslissing en dit is op de dag van de indiening. Op dag 1 nemen wij een 
beslissing over de opvangplaats.  

Mevrouw Potemans vraagt naar het tekort aan plaatsen voor NBMV sinds september en of de capaciteit 555 
is vermeerderd?  

De heer Pede pikt hierop in en verwijst naar de uitbreiding van de observatie- en oriëntatiecentra (OOC), 
met ongeveer 200 plaatsen. Dit is een aanzienlijke stijging. Dienst Voogdij heeft altijd opvang kunnen 
krijgen van Fedasil. 

Mevrouw de Baerdemaecker vraagt of het opvangcentrum op de hoogte wordt gebracht als de persoon 560 
die een volgend verzoek indient een code no-show wordt toegewezen? Want bij no show wordt het 
centrum niet op de hoogte gebracht en moet de persoon zelf het centrum op de hoogte te brengen. Is 
het mogelijk dat Fedasil de beslissing ook overmaakt aan de centra als er een no show wordt gegeven? 

                                                           
6 Art 11, §3 Wet 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS 7 mei 

2007.  

 Art 11, § 3. Bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving ziet het Agentschap erop toe dat deze plaats aangepast is aan de 

begunstigde van de opvang en dit binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen. 

  Het houdt rekening : 

  1° bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van § 1, met de bezettingsgraad van de opvangstructuren; 

  2° bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van § 1, tweede lid en § 2, met een gelijkmatige verdeling tussen de 

gemeenten op grond van criteria vastgelegd in een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

  De beoordeling van het aangepaste karakter van deze plaats is met name gebaseerd op criteria als de gezinstoestand van de begunstigde van 

de opvang, zijn gezondheidstoestand, zijn kennis van één van de landstalen of van de taal waarin de procedure gevoerd wordt. In dit kader 

besteedt het Agentschap bijzondere aandacht aan de toestand van kwetsbare personen zoals bedoeld in artikel 36. 

  Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan het Agentschap afwijken van de bepalingen van § 1 door geen verplichte plaats van 

inschrijving toe te wijzen. 
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Dit omdat de persoon geen recht op opvang heeft en het centrum daar anders niet van op de hoogte. Dit 
zijn meestal personen met een negatieve beslissing van het CGVS die niet in beroep gaan of personen 565 
met een negatieve beslissing van de RvV, wiens opvangrecht bijgevolg eindigt op het moment van 
indiening van een volgend verzoek. Zij krijgen een no show bij een volgend verzoek, maar het centrum is 
daar niet van op de hoogte.  

Mevrouw Machiels antwoordt dat de beslissingen omtrent code 207 in het wachtregister worden 
geregistreerd. De betrokken instanties zijn dus op de hoogte. Omwille van de werklast zijn er soms 570 
vertragingen op invoering in het wachtregister.  

5. In het PV van de contactvergadering van oktober 2018 is in punt 101 sprake van het feit dat momenteel 
een wijziging van het KB van 9 april 2007 inzake terugbetaling hulp en zorg aan asielzoekers wordt 
voorbereid. Kan Fedasil hierover enige toelichting geven (aanleiding wijzigingen, aard van de te 
verwachte wijzigingen, wijzigingen op de plus en min lijst, betrokkenheid externe artsen, timing 575 
wijziging)?  

Fedasil heeft voor de wijzigingen van dit KB medische zorgen momenteel geen concreet voorstel en wacht 
op de volgende minister of staatssecretaris.  
 

Uitbreiding van de capaciteit 580 

Mevrouw Machiels overloopt de voornaamste pistes van uitbreiding:  

• Lommel (open) 

• Zaventem (open) 

• Moeskroen. (open februari)  

• Het Rodekruis en Croix Rouge: Mechelen, Jambes en Westakkers.(te openen) 585 

Taalbeleid  

Fedasil onderzoekt en werkt een taalbeleid uit voor de omgang met meertalige bewoners. Daarbij wordt 
er een beroep gedaan op taalkundigen en sociolinguïsten.  
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Mededelingen IOM (Mevrouw D’Hoop) 590 

Chiffres 

Top 5 van voornaamste landen van vrijwillige 
terugkeer  

  Janvier 2019 

1 Brazilië 39 

2 Roemenië 38 

3 Irak 11 

4 
Afghanistan 8 

Oekraïne 8 

5  Albanië 6 

Aantal personen – alle herkomstlanden  174 

595 

Retours volontaires par continent et par 
province de résidence en Belgique 

  Janvier 2019 

CONTINENT 

Afrika   17 

Azië   42 

Europa   74 

Latijns-Amerika en Caraïben   41 

VRIJWILLIGE TERUGKEER PER PROVINCIE 

Anvers 23 

Brabant wallon 5 

Bruxelles ville 103 

Hainaut 10 

Liège 5 

Limbourg 4 

Luxembourg 1 

Namur 1 

Flandre orientale 13 

Brabant flamand 4 

Flandre occidentale 5 
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Statuut van teruggekeerde personen en verdeling per doorverwijzende partnerorganisatie 600 

  Janvier 2019 

Migrants en séjour irrégulier 108 

Demandeurs d’asile déboutés 40 

Demandeurs d’asile ayant 
arrêté leur procédure 

26 

 

ONG 57 

Fedasil 102 

OE 3 

Rode Kruis en Croix Rouge 5 

OIM 7 

TOTAUX 174 
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Re-integratie - bijstand 

Top 5 herkomstlanden  Januari 2019  

Irak 10 

Afghanistan 8 

Brazil 5 

Kosovo 5 

Albanië 5 

Servië 3 

Pakistan 2 

  

Nombre des personnes – 
tous les pays de 
destinations 

50 

 605 
Hulp bij reintegratie voor kwetsbare 
personen   

Januari 2019 

Medische begeleiding   7 

Medische noden met escorte    - 

Zwangere vrouwen  1 

Families met kinderen   2 famillies –  
7 personen 

Alleenstaande ouder   - 

Bejaarde personen   - 

NBMV 1 

Ex- NBMV 2 

Slachtoffer mensenhandel - 

TOTAAL 18 

In januari 2019 keerden 174 mensen terug naar 37 landen. Er is een sterke stijging voor Afghanistan: 8 
personen keerden vrijwillig terug in januari 2019 en 16 voor heel 2018. IOM heeft nog geen verklaring. 
Het is nog te vroeg om een analyse te maken. Dit kan verband houden met het nieuwe IOM-project: 
'specifieke aanpak per land' voor drie landen (Afghanistan, Irak, Albanië). Dat project is van start gegaan 610 
in januari 2019 en wordt gefinancierd door het AMIF en Fedasil. Het heeft betrekking op re-integratie, 
counseling en zichtbaarheid. Het doel is om banden te leggen met het land van herkomst en te helpen bij 
de oprichting van coöperaties - lokale ontwikkeling (door competenties te ontwikkelen, 
beroepsopleidingen uit te bouwen en ondernemerschap aan te moedigen). Wat Afghanistan betreft, 
wordt het accent gelegd op de mogelijkheden om microbusinesses te lanceren. Er wordt een 615 
studiebezoek georganiseerd tussen 20 en 29 maart in België voor de collega’s van IOM die uit Irak en 
Afghanistan komen. Er worden een aantal partners gecontacteerd om ontmoetingsmogelijkheden te 
creëren. 

IOM heeft ook een update over Venezuela verstrekt. op 14 december 2018 werd een regionaal 
reactieplan voor de situatie in Venezuela gelanceerd. Die inspanning wordt gecoördineerd door IOM en 620 
UNHCR. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen 95 organisaties uit 16 verschillende 
landen en is bedoeld om in te spelen op de dringende noden van miljoenen migranten en vluchtelingen 
(naar schatting vluchtten in 2018 5500 personen per dag weg uit Venezuela – een tendens die zich dreigt 
te bevestigen in 2019). De budgettaire noden worden geraamd op 738.000.000 dollar in 2019; de 
tussenkomst wil 2.700.000 personen in 16 landen bereiken. Bekijk de volledige persnota hier. 625 

IOM heeft geen systematische opschorting van de terugkeer voor Venezuela ingesteld, maar voert een 
individueel onderzoek uit die voor elke situatie een clearance vereist. 

Mevrouw Vanderbruggen vraagt of het mogelijk is om in het familiecentrum 127bis over vrijwillige 
terugkeercijfers voor gesloten centra en gezinseenheden te beschikken. Myria bevestigt dat deze cijfers 
interessant zijn. 630 

IOM zal controleren of dit mogelijk is om het op te nemen in het maandelijkse cijferoverzicht. IOM 
verduidelijkt dat dit alleen betrekking zou hebben op IOM-cijfers en niet op de DVZ (sommige vrijwillige 
terugkeren kunnen georganiseerd worden door de DVZ, met name in detentiecentra). 

https://www.iom.int/news/emergency-plan-refugees-and-migrants-venezuela-launched
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Dit zijn de gevraagde cijfers over de verdeling van de vrijwillige terugkeeroperaties die door IOM werden 
georganiseerd vanuit de gesloten centra in januari 2019: 635 

Gesloten centra – januari 2019 Personen 

Centrum voor illegalen van Vottem 1 

Centrum voor Illegalen van Brugge 1 

Repatriëringscentrum 127bis 1 

Totaal 3 

 
Na een vraag tijdens een vorige vergadering is hier ook de verdeling van de vrijwillige terugkeeroperaties 
vanuit de centra van het Rode Kruis en Croix-Rouge: 
 

Croix-Rouge / Rode Kruis – januari 2019 Personen 

Croix-Rouge Belgique 3 

Rode Kruis Vlaanderen 2 

Totaal 5 

 640 

Mededelingen UNHCR (De heer Verschueren) 
 
De heer Verschueren heeft geen speciale communicatie en verwijst naar het begin van het jaar, dat in het 
teken stond van het thema van de humanitaire visa. 
 645 
Koen Dewulf deelt mee dat de Commissie Binnenlandse zaken van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers Myria en UNHCR heeft verzocht een advies uit te brengen over een voorstel 
voor een wetswijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de verblijf en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde het verblijfsrecht van staatlozen 
te regelen (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3487/54K3487001.pdf). 650 

De tekst van het wetsvoorstel zal ook ter advies worden voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken, 
het CGVS, de UNHCR en de Raad van State. 
 

Varia 
De raad van bestuur van Myria heeft op de vergadering van 18 februari akte genomen van het voornemen 655 
van zijn directeur François De Smet om zich verkiesbaar te stellen bij de federale verkiezingen van 26 mei. 
Er werd beslist om de samenwerking stop te zetten. 
 
Vanaf 20 maart neemt Koen Dewulf, huidig adjunct van de directeur, de leiding over tot de raad van 
bestuur een nieuwe directie benoemt. De raad zal de aanwervingsprocedure voor een nieuwe directeur 660 
of directrice zo snel mogelijk opstarten overeenstemmend met de bepalingen van het KB van 29 juli 2014 
tot vaststelling van het organiek statuut van het Federaal Migratiecentrum. 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3487/54K3487001.pdf
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De volgende contactvergadering vindt plaats op 20/3/2019 om 09.45u. 

Waar? Myria, Koningsstraat 138, 1000 BRUSSEL 665 

(Ingang via de Ligne straat 37) 

 

U hebt vragen voor de betrokken instanties? Gelieve ze uiterlijk voor 14/3 over te maken aan 

myria@myria.be 

Volgende vergaderingen: 22/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11.  670 
 

mailto:myria@myria.be

