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Aanwezig: Petra BAEYENS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Mathieu BEYS (Myria), Alexander BÜCHLER 
(Myria), Ruben BRUYNOOGHE (JRS Belgium), Jessy CARTON (EMN België- Myria), Ghislinde CEULEMANS 10 
(CAW Brussel), Fabienne CRAUWELS (VVSG), Geertrui DE GROOTE (Orde van de Vlaamse Balies) Géraldine 
D’HOOP (IOM), Alexandre FAUDON (UNHCR), Frédéric FISCH (Federale Ombudsman), Jean HUYS (RvV), 
David KOOTZ (Fedasil), Jean-Baptiste LARDOT (Ciré vzw), Julie LEJEUNE (NANSEN vzw), Philippe PEDE (FOD 
Justitie – Dienst Voogdij), Iulia RAUTU (Myria), Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie & Inburgering), 
Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas Internationale), Laureen VAN ASSCHE (Rode Kruis 15 
Vlaanderen), Ina VANDENBERGHE (Myria), Marileen VANDENBERGHE (Atlas Antwerpen), Dirk VAN DEN 
BULCK (CGVS), Katrijn VANHEES (Medimmigrant), Ilona VAN LIEDEKERKE (DVZ), Dytmar VAN PEETEREN 
(IOM), Myriam VASTMANS (Siréas/SASB). 
 
Verontschuldigd: Michelle ALEXANDRE (DVZ), Serge BODART (RvV), Jan BOURNONS (Federale 20 
Ombudsman), Alexandre CORDON (Croix Rouge Francophone), Véronique DE RYCKERE (UNHCR), 
Stéphanie JASSOGNE (Medimmigrant), Bieke MACHIELS (Fedasil). 
 

Verwelkoming en opening van de vergadering 

Mevrouw Ina Vandenberghe opent de vergadering en start met een voorstellingsronde. 25 

Mededelingen van DVZ (Mevrouw Van Liedekerke) 

Een overzicht van de cijfers is terug te vinden op de website van het DVZ 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/Internationale%20bescherming.aspx). 

Cijfers 
Verzoeken internationale bescherming   Juni 2019 Juli 2019 Augustus 2019 
Op het grondgebied (Pacheco)   1.961 2.132 2.079 
In de gesloten centra, gevangenissen en 
woonunits 

25 42 52 

Aan de grens   72 88 54 
 Totaal 2.058 2.262 2.185 
Totaal 2018 1.737 2.117 2.368 
Aantal werkdagen   19 23 20 
Verzoeken per werkdag (Pacheco)   108,32 98,35 109,25 

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/Internationale%20bescherming.aspx
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Beslissingen Juni 2019 Juli 2019 Augustus 2019 
Overdracht CGVS   1.904 2.387 1.415 
25/26quater   193 302 388 
Zonder voorwerp   28 86 83 
Beslissingen 2.125 2.775 2.125 

Top 10 per nationaliteit 30 

 

Volgende verzoeken per nationaliteit 
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Top aan de grens en in de gesloten centra 
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Mevrouw Van Liedekerke geeft een overzicht van de cijfers voor de maanden juni, juli en augustus. Ze 40 

stelt vast dat de instroom hoger is dan in de zomer van 2018. De meest voorkomende nationaliteiten zijn 

Syrië, Afghanistan en Palestina en sinds juli staat Afghanistan op 1. Het hoge aantal aanvragen van 

personen afkomstig uit El Salvador is ook opvallend. Verder zijn ook het relatief hoge aantal verzoeken 

door 14- en 15-jarigen en het stijgende aantal verzoeken van minderjarige Somaliërs opmerkelijk.  

Mevrouw Van Liedekerke deelt mee dat DVZ bijkomend personeel verwacht. 45 

Vragen 

Bijlage 26 

1. Hoeveel % van de asielzoekers krijgt bij het doen van het verzoek meteen een bijlage 26. Hoe wordt 

bepaald wie deze bijlage meteen krijgt? 

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat dit aantal dagelijks varieert. Ze geeft aan dat het principe 50 

van directe inschrijving enkel wordt toegepast in uitzonderlijke situaties en voor zeer kwetsbare 

categorieën van personen en dat het ook de bedoeling is dat dit zo blijft. Het gaat bijvoorbeeld om 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, hoogzwangere vrouwen of personen in een rolstoel. De 

beoordeling van de kwetsbaarheid is een interpretatiebevoegdheid van de medewerkers van DVZ. 

De verzoeker kan direct worden ingeschreven wanneer zijn of haar kwetsbaarheid duidelijk blijkt, of 55 

na de medische screening door Fedasil waarbij kwetsbaarheden werden vastgesteld. 

Termijnen 

2. Vanuit het werkveld komen signalen dat de termijn na het indienen van de asielaanvraag tot het 

eerste interview/ invullen vragenlijst bij de DVZ meer dan vier maanden in beslag kan nemen. 

Sommige asielzoekers krijgen tot 5 à 6 keer een nieuwe datum voorgesteld zonder informatie 60 

waarom. Wat zijn de oorzaken van deze vertraging. Is er verbetering in zicht naar de toekomst toe? 

Mevrouw Van Liedekerke merkt op dat dit te maken heeft met de huidige achterstand en het tekort 

aan personeel. Ze deelt mee dat er 13 interviewers in dienst zijn getreden sinds maart-april, maar 

dat dit aantal onvoldoende is om de bestaande achterstand weg te werken. Drie nieuwe 

medewerkers zullen starten in de loop van de maand september, maar het zal even duren vooraleer 65 

zij volledig operationeel zijn.  

Daarnaast dient DVZ ook prioriteit te geven aan bepaalde categorieën, zoals kwetsbare personen of 

verzoekers in de Dublinprocedure waarbij wettelijke termijnen gerespecteerd moeten worden. Er 

spelen ook andere factoren mee, zoals ziektes en afwezigheden van medewerkers of tolken die niet 

konden voorzien worden. DVZ probeert te vermijden dat verzoekers veelvuldig moeten terugkomen. 70 

Mevrouw Ina Vandenberghe vraagt naar gemiddelde termijnen. 

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat het moeilijk is om een gemiddelde te geven. Als verzoekers 

meermaals moeten terugkomen, probeert DVZ hen voorrang te geven, maar dit hangt ook af van 

eventuele dringende dossiers die eerst behandeld moeten worden. 
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Mevrouw Marileen Vandenberghe vraagt of verzoekers dan niet vooraf verwittigd kunnen worden 75 

zodat ze niet naar Brussel dienen te reizen. 

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat oproepingen via aangetekend schrijven (zoals wettelijk 

voorzien) een bijkomende werklast met zich zouden meebrengen. Bovendien zijn bepaalde situaties 

(onvoorziene afwezigheden van tolken/medewerkers) moeilijk te voorspellen. 

Mevrouw Crauwels vraagt naar de huidige achterstand. 80 

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat de totale werklast in juli 11.168 dossiers bedroeg. 

Terugnames/overnames 2019 

3. Hoeveel terugnames/overnames werden in 2019 aan Griekenland gevraagd? Hoeveel 26 quaters 

werden er afgeleverd?  

Mevrouw Van Liedekerke deelt mee dat omwille van technische redenen het niet mogelijk is om de 85 

cijfers mee te geven voor dit verslag. 

4. Hoeveel overdrachten hebben er effectief plaatsgevonden? 

Mevrouw Van Liedekerke geeft aan dat er geen overdrachten hebben plaatsgevonden. 

5. Om welke profielen gaat het? 

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat overdrachten voornamelijk werden gevraagd op basis van 90 

de artikelen 12(2) en 12(4) Dublin verordening, voor personen met een visum of verblijfsvergunning 

in een andere lidstaat. Het gaat vooral om alleenstaande mannen zonder kwetsbaar profiel. Er vindt 

steeds een individuele beoordeling plaats op basis van de elementen in het dossier. 

Dublin-overdrachten 

6. We kregen het signaal dat Duitsland bij Dublinoverdracht naar België soms identiteitsdocumenten en 95 

andere documenten zoals een huwelijksakte niet meegeeft aan de asielzoeker.  

a. Komt dit vaak voor?  

Mevrouw Van Liedekerke bevestigt dat deze situatie zich voordoet, maar heeft geen zicht op de 

mate waarin dit gebeurt. 

b. Zorgt DVZ dan dat de documenten alsnog worden overgedragen, of moet de asielzoeker contact 100 

opnemen met de autoriteiten van de andere lidstaat?  

Mevrouw Van Liedekerke verduidelijkt dat Bureau Dublin de documenten kan opvragen in de 

andere lidstaat voor zover er contactgegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt op vraag van de 

verzoeker. 
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Verzoek internationale bescherming aan de grens en beslissingen weigering binnenkomst 105 

7. Sinds de wetswijziging van 21/11/2017 (inwerkingtreding 22-03-2018) dicteert artikel 52/3 §2 van de 

Vreemdelingenwet dat: de minister of zijn gemachtigde slechts een beslissing tot weigering van 

binnenkomst (op basis waarvan hij/zij/x kan teruggedreven worden) ontvangt nadat het CGVS het 

verzoek om internationale bescherming dat aan de grens werd ingediend heeft geweigerd.  

In afwachting van deze beslissing mag de verzoeker om internationale bescherming in detentie 110 

geplaatst worden (artikel 74/5, §1, 2° VW) 

§ 2. In het in artikel 74/5, § 1, 2°, bedoelde geval beslist de minister of zijn gemachtigde dat de 

vreemdeling niet tot binnenkomst in het Rijk wordt toegelaten nadat de Commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale bescherming op grond 

van artikel 57/6/4, eerste lid, heeft geweigerd of niet ontvankelijk heeft verklaard. De 115 

vreemdeling wordt teruggedreven onder voorbehoud van artikel 39/70.  Deze beslissingen worden 

ter kennis gebracht op de plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden. 

Het Vreemdelingenbesluit lijkt evenwel nog niet aangepast, waar artikel 72 oplegt dat 

onmiddellijk een bijlag 11ter wordt afgegeven.  

Art. 72.<KB 28-01-1988, art. 2> [1 § 1.]1 De met de grenscontrole belaste overheden geven aan de 120 

vreemdeling die zich aan de grens aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

documenten en die (een asielaanvraag indient) een document overeenkomstig het model van 

bijlage 25 [1 of, indien het een volgende asielaanvraag in de zin van artikel 51/8 van de wet 

betreft, een document overeenkomstig het model van bijlage 25quinquies]1. <KB 2007-04-27/56, 

art. 43, 1°, 030; Inwerkingtreding: 01-06-2007> 125 

(Overeenkomstig artikel 52/3, § 2, van de wet, ontvangt deze vreemdeling eveneens een 

beslissing tot terugdrijving overeenkomstig het model van bijlage 11ter.) 

Zou u toelichting kunnen geven over de huidige praktijk? Worden er nog steeds beslissingen tot 

weigering van binnenkomst afgegeven op het ogenblik van de grenscontrole, of werd de praktijk 

aangepast naar aanleiding van de wetswijziging? 130 

Mevrouw Van Liedekerke maakt het antwoord van het Departement Controle Binnenland en 

Grenzen over: 

De praktijk werd aangepast aan de wetswijziging. Met name, indien er nog geen beslissing tot 

binnenkomstweigering was genomen op het moment dat de vreemdeling een verzoek om 

internationale bescherming indient, zal de beslissing inzake binnenkomstweigering uitgesteld 135 

wordt totdat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om 

internationale bescherming op grond van artikel 57/6/4, eerste lid, heeft geweigerd of niet 

ontvankelijk heeft verklaard (nieuw artikel 52/3, § 2, eerste lid, van de wet). 
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Ouders van kinderen die erkend worden als erkend vluchteling  

8. Er zijn signalen dat de behandeling van regularisatie-aanvragen momenteel stilligt. Klopt dit? Dit is 140 

problematisch als we de link leggen naar de communicatie van het CGVS dat ouders van kinderen die 

erkend worden als vluchteling omwille van een risico op Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) een 9 

bis-aanvraag moeten indienen.  

Mevrouw Van Liedekerke legde deze vraag voor aan de Dienst Humanitair Verblijf, die verzekert dat 

de activiteiten van de dienst niet afnemen. Integendeel, de Dienst Humanitair Verblijf heeft in 2019 145 

meer verzoeken verwerkt dan in 2018. In 2019 (8 maanden) werden gemiddeld 267 beslissingen per 

maand genomen, terwijl dit gemiddelde in 2018 235 beslissingen per maand bedroeg.  

Wat betreft de specifieke situatie van deze vraag, herinnert de Dienst Humanitair Verblijf eraan dat 

er bij de aanvragen geen onderscheid wordt gemaakt per categorie, leeftijd of geslacht op het 

moment dat ze worden ingevoerd in het systeem. Pas tijdens de behandeling van het verzoek wordt 150 

de situatie van de persoon geanalyseerd. In principe worden verzoeken behandeld in de volgorde 

waarin zij werden ontvangen. Sommige verzoeken kunnen prioritair behandeld worden indien het 

gaat om personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Deze gevallen dienen door de 

partners gesignaleerd te worden aan de Dienst Humanitair Verblijf, aangezien de dienst niet de 

capaciteit heeft om ze zelf te detecteren vooraleer het verzoek wordt behandeld. 155 

Mevrouw Ceulemans geeft aan dat er momenteel één jaar achterstand zou bestaan in de 

behandeling van dossiers. 

Opvolgingsvragen 

9. Welk document wordt afgeleverd aan verzoekers om internationale bescherming wanneer zij een 

schorsend beroep indienen tegen een beslissing van niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek? 160 

a) De bijlage 26qq wordt enkel verlengd tot de (niet) ontvankelijkheids-beslissing van het CGVS, 

maar wat daarna?   

b) Het beroep is sowieso schorsend in geval van een eerste volgend verzoek dat niet-

ontvankelijk wordt verklaard. Nochtans vernemen we dat deze asielzoekers geen enkel 

(voorlopig) document meer krijgen. Komt hier een oplossing voor? 165 

Mevrouw Van Liederkerke antwoordt dat het KB in dit kader nog niet werd aangepast. Art. 75 van 

het Vreemdelingenbesluit stelt enkel dat de bijlage 26quinquies verlengd wordt tot er een 

definitieve beslissing is genomen door het CGVS. In de praktijk blijft de persoon die een dergelijk 

beroep heeft ingediend in het bezit van de bijlage 26quinquies, maar wordt deze niet meer verlengd. 

10. Stand van zaken over de achterstand van de behandeling van verzoeken om internationale 170 

bescherming en doorstroom naar het CGVS? 

Mevrouw Van Liederkerke verwijst naar het statistisch verslag dat werd gepubliceerd op de website 

van DVZ. Zoals eerder aangegeven bedroeg de werklast in juli 2019 11.168 dossiers en probeert DVZ 

de bestaande achterstand weg te werken. 
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11. Is er de mogelijkheid om een rondleiding in de nieuwe DVZ-gebouwen (in bijzonder Pacheco) te 175 

organiseren voor de deelnemers van de contactvergadering?  

Mevrouw Van Liedekerke bevestigt dat de contactvergadering van 16 oktober kan plaatsvinden in 

het nieuw gebouw van DVZ in de Pachecolaan, met mogelijkheid tot rondleiding.  

Mevrouw Vaillant vraagt of DVZ al een standpunt heeft ingenomen na het arrest van de Raad van State 
1tot opheffing van het koninklijk besluit 2015 tot bepaling van het bedrag van de administratieve 180 

bijdrage?  

Mevrouw Van Liedekerke antwoordt dat DVZ nog geen standpunt heeft bepaald maar ze zal zich 

informeren.  

Mededelingen CGVS (Mijnheer Van den Bulck) 

Een overzicht van de cijfers zijn terug te vinden op de website van het CGVS 185 
(https://www.cgvs.be/nl/cijfers). 

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING  Juni Juli Augustus September TOTAAL 

Aantal personen dat een eerste verzoek om internationale bescherming indiende *  1.772 1.937 1.945 2.231 16.960 

Aantal personen dat een volgend verzoek om internationale bescherming indiende  286 325 240 373 3.158 

Totaal aantal personen dat een verzoek om internationale bescherming indiende  2.058 2.262 2.185 2.607 20.118 

BESLISSINGEN        

Tussen beslissingen        

Aantal personen waarvoor tot verder onderzoek (grens) werd beslist + aantal 

personen waarvoor het volgend verzoek ontvankelijk werd beschouwd  

103 84 95 80 802 

Eind beslissingen        

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

ontving  

425 586 294 368 4.298 

Aantal personen dat een beslissing tot toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus (SB) ontving  

68 79 52 73 698 

Aantal personen waarvoor het verzoek niet-ontvankelijk werd beschouwd  310 269 374 372 2.809 

Aantal personen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond werd beschouwd  57 52 48 82 451 

Aantal personen waarbij de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus 

werd geweigerd  

411 441 273 365 3.580 

Aantal personen van wie het statuut werd ingetrokken of opgeheven  22 13 18 16 177 

      

Totaal aantal personen dat een beslissing ontving over hun verzoek om 

internationale bescherming 

1.396 1.524 1.154 1.356 12.815 

       

Werklast 6.664 
dossiers 

7.854 
dossiers 

8.366 

dossiers 

9.172 

dossiers 

 

 
1 RvS, nr. 245.404, 11 september 2019, http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=245404 

https://www.cgvs.be/nl/cijfers
http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=245404
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*Aantal personen dat een eerste verzoek internationale bescherming indient      

 

  

 

Cijfers 190 

De heer Van den Bulck deelt mee dat de erkenningsgraad voor de afgelopen periode lager is dan in de 

maanden voordien, nl. 25,5 % (in juni), 42% (juli) en 32,4% (in augustus). Dit heeft niets te maken met 

een verandering in beleid ten aanzien van bepaalde landen van herkomst. In deze periode zijn meer 

beslissingen van niet-ontvankelijkheid genomen, vooral voor meervoudige verzoeken. Er werden ook 

veel beslissingen genomen in dossiers van personen die een beschermingsstatus hebben in een andere 195 

lidstaat. Deze beslissingen zullen in de volgende maanden nog toenemen. Voor sommige landen van 

herkomst, bijvoorbeeld Irak, is het erkenningspercentage beduidend lager. Dit komt door het grote 

aantal meervoudige verzoeken die behandeld werden, meer dan eerste asielaanvragen. Daarbij zijn de 

beslissingen vaker niet-ontvankelijk.  
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De werklast is duidelijk toegenomen, doordat er meer dossiers van DVZ werden overgemaakt. Als DVZ 200 

hun achterstand verder inhaalt, zal ook de werkvoorraad bij het CGVS toenemen. Momenteel is de 

werkvoorraad: 8.366 dossiers voor 10.672 personen. Dit is minder dan bij DVZ maar het kantelmoment is 

nabij wanneer meer dossiers van DVZ naar CGVS zullen doorstromen.  

Europese tendenzen 

De heer Van den Bulck wijst op de problematische situatie van het asielsysteem die in het geheel uiterst 205 

kritisch is, zowel naar opvang als naar behandeling van de aanvragen. Er moet erkend worden dat het 

Belgisch asielsysteem niet meer effectief is en er zelf sprake is van een crisissituatie.  

Het CGVS werkt een actieplan uit om de effectiviteit verder te verhogen. Daarbij worden volgende 

maatregelen genomen:  

• De werving en vorming van nieuw personeel. Sinds augustus zijn er meer dan 44 nieuwe 210 

attachés begonnen, naast het nieuw administratief personeel. De komende weken komen er nog 

meer attachés bij. Het is de bedoeling om nog bijkomend personeel te werven, vandaar dat er 

vacatures gelanceerd werden eind augustus. Het precieze aantal is nog onduidelijk. Het is 

wachten op een beslissing van regering over de toekenning van bijkomend budget. Er is duidelijk 

een reële behoefte naar meer personeel.  215 

• Interne maatregelen om de effectiviteit te versterken. Volgende dossiers zullen met voorrang 

worden behandeld:  

o personen in gesloten centra 

o personen uit veilige landen van herkomst 

o meervoudige verzoeken 220 

o personen met een status in een andere lidstaat 

o minderjarigen die een eigen asielaanvraag indienen nadat een eerdere aanvraag door 

ouders is geweigerd.  

Het CGVS neemt daarnaast nog een aantal maatregelen om het aantal beslissingen te verhogen 

maar zonder te raken aan kwaliteit en beoordeling van situatie.  225 

• Bepaalde fenomenen binnen de secundaire stromen voorkomen. Dit kan onder meer door een 

effectieve toepassing van Dublin en het nemen van een beslissing van niet-ontvankelijkheid, 

voor personen die al een aanvraag of een beschermingsstatus in een andere lidstaat (o.m. 

Duitsland, Nederland, Frankrijk) hebben. Het is noodzakelijke om deze fenomenen te voorkomen 

en erop te reageren door snel een beslissing te nemen. Deze worden onontvankelijk verklaard 230 

op zeer korte termijn. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is een andere beslissing mogelijk. 

• Aanpak van de afzonderlijke aanvragen van minderjarigen, nadat de ouders al een weigering 

kregen en zonder dat er nieuwe elementen zijn. Dit is een misbruik van de procedure. Bovendien 

is het problematisch omdat men niet stilstaat bij de impact voor de kinderen zelf. Kinderen 

worden met een verantwoordelijkheid opgezadeld voor het hele gezin. Er is een manifeste 235 

toename van dit soort dossiers. Bijkomende wetswijzigingen zijn nodig om dit tegen te gaan. Het 

CGVS onderzoekt dit, zowel naar procedure toe als naar opvang.  
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Vragen 

Subsidiaire bescherming 

1. In Duitsland en Italië bestaat naast het statuut van erkend vluchteling en subsidiaire bescherming ook 240 

nog een humanitaire bescherming, wat een verblijfsrecht geeft van 1 jaar.  

Hoe worden verzoeken om internationale bescherming van personen die dit statuut hebben hier 

behandeld?  

Zij vallen niet onder artikel 57/6 § 3, 3° maar wordt er toepassing gemaakt van een andere specifieke 

bepaling?  245 

De heer Van den Bulck antwoordt dat in de regel deze dossiers in kader van Dublin niet worden 

overgemaakt aan het CGVS. Het aantal dossiers is dus beperkt. De regel is dat ook deze dossiers 

onderzocht worden. In de meeste gevallen wordt een weigeringsbeslissingen genomen, omdat er 

vaak geen reden is voor de toekenning van een beschermingsstatus, soms op basis van art. 1 E van 

de Conventie van Genève.  250 

Mevrouw Baeyens vraagt of Art 1 e van de Vluchtelingenconventie niet enkel van toepassing is op een 

status die zeer dicht ligt bij status van nationaliteit. Bijv. Bulgarije/Turkije. Is het beleid nieuw? Dit werd 

namelijk al lang niet meer toegepast. Geldt dit ook voor personen die in een andere lidstaat maar een 

verblijf van 1 jaar hebben? 

De heer Van den Bulck antwoordt dat het gaat om personen met een status in andere lidstaat, maar ook 255 

om personen met een andere status. Een persoon met een beperkte of onzekere status is hier geen goed 

voorbeeld van. Maar er zijn ook andere voorbeelden. In de regel zal het CGVS geen status toekennen als 

iemand een verblijfsstatus heeft in een andere lidstaat.  

Beleid 

De heer Van den Bulk overloopt het beleid voor enkele landen van herkomst. 260 

Voor Afghanistan en Irak is er een nieuwe appreciatie van de situatie in de landen van herkomst, ook op 

basis van EASO Guidance gepubliceerd in juni 2019. Het toekomstige beleid zal in overeenstemming zijn 

met deze Guidance. Er zijn geen grote verschillen in benadering omdat het beleid van het CGVS al in 

overeenstemming was met deze Guidance. Soms zijn er wel verschillen tussen het beleid van het CGVS 

en de EASO Guidance.  265 

De Guidance voorziet dat er voor de provincie Nangarhar in Afghanistan art. 15C van de wet moet 

worden toegekend op basis van de herkomst van de verzoeker. Het CGVS gaat niet zo ver en maakt een 

onderscheid tussen de hoofdstad en de rest van de provincie, waar de situatie zeer problematisch is. De 

situatie in hoofdstad is manifest anders. Personen die uit de hoofdstad komen, moeten hun individuele 

situatie bewijzen.  270 

Voor Irak is er geen groot verschil in benadering. Het blijft een beoordeling van de individuele situatie en 

enkel voor bepaalde regio’s wordt subsidiaire bescherming toegekend op basis van herkomst.  

In oktober wordt het beleid voor Syrië herbekeken. In de praktijk zal er niet veel wijzigen. De 

meerderheid van de personen hebben bescherming nodig op basis van hun individuele situatie rekening 

houdend met hun profiel. Slechts een klein deel van personen die recent zijn vertrokken uit gebieden 275 
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onder controle van het regime en de Koerden, zal niet meer kunnen rekenen op subsidiaire 

bescherming. Bijvoorbeeld personen uit Damascus, zij zullen niet meer steeds op subsidiaire 

bescherming kunnen rekenen, tenzij op basis van hun individuele situatie. Soms gaat het ook om Syriërs 

met statuut in andere lidstaat. Dit verklaart ook de lagere erkenningsgraad voor Syriërs, omdat het 

beslissingen van onontvankelijkheid zijn.  280 

De behandeling van dossiers uit Soedan is gestart. Er gebeurt een individuele beoordeling van dossiers 

rekening houdende met actuele situatie.  

De heer Van den Bulck licht toe dat er voor El Salvador een actualisatie is van het beleid. Personen die 

slachtoffer zijn van geweld hebben de mogelijkheid om bescherming te krijgen, maar op basis van hun 

individuele situatie, niet op basis van de algemene situatie. In bepaalde gevallen krijgen ze de 285 

vluchtelingenstatus maar meestal de subsidiaire beschermingsstatus. De laatste maanden waren er ook 

aantal weigeringen voor El Salvador.  

2. Kunt u toelichting geven bij het standpunt van het CGRA over de asielaanvragen van personen 

afkomstig uit de Engelstalige regio's van Kameroen (provincies Bamenda, Buéa, Victoria). Vindt het 

CGVS dat de veiligheidssituatie aanleiding kan geven tot het toekennen van internationale 290 

bescherming (subsidiaire bescherming)? 

De heer Van den Bulck antwoordt dat het CGVS momenteel de situatie evalueert in de Engelstalige 

regio’s van Kameroen. De situaties worden individueel beoordeeld. In sommige situaties is er 

duidelijk sprake van een vluchtelingenstatus. Soms wordt art. 15c toegepast voor slachtoffers van 

blind geweld. De situatie is minder aanwezig in de pers. Maar in sommige regio’s is de situatie zeer 295 

problematisch.  

Beslissingen genomen voor aanvragers uit Senegal en Guinee: Kan het aantal beslissingen dat 

maandelijks sinds januari wordt genomen voor de aanvragers uit Senegal en Guinee worden meegedeeld, 

en voor het totaal, ook de opsplitsing per land en per soort besluit (vluchteling, subsidiaire bescherming, 

weigering)?   300 

Totale aantal in 2019 genomen beslissingen  

Beslissingen 

(personen) 

GUINEE SENEGAL  Types beslissingen in 2019: Beslissingen 

(personen) 

Januari 39 (43) 6 (6)  Erkenning van het statuut van vluchteling  115 (132) 

Februari 47 (54) 3 (3)  Toekenning van het statuut van 

subsidiaire bescherming 

3 (3) 

Maart 67 (75) 3 (3)  Weigering 243 (274) 

April 55 (63) 6 (7)  Aanvraag onontvankelijk 51 (52) 

Mei 58 (63) 3 (3)  Intrekkingen of opheffingen 1 (1) 

Juni 54 (64) 9 (9)  Types beslissingen in 2019:  

Juli 70 (80) 9 (9)  Erkenning van het statuut van vluchteling  115 (132) 

Augustus 54 (58) 6 (8)  Toekenning van het statuut van 

subsidiaire bescherming 

3 (3) 

Totaal 444 (500) 45 (48)  Weigering 243 (274) 
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Seksuele geaardheid 

3. Wordt het persoonlijk onderhoud van een verzoeker die bescherming vraagt omwille van zijn seksuele 

geaardheid steeds afgenomen door een protection officer die gespecialiseerd is in deze materie?  Of 

krijgen alle protection officers een opleiding over deze materie?  305 

De heer Van den Bulck antwoordt dat alle dossierbehandelaars een specifieke opleiding hiervoor 

hebben gevolgd, en ook de nieuwe medewerkers zullen dit volgen.  

4. Zijn er statistieken over hoeveel verzoeken om internationale bescherming er in 2017, 2018 en 2019 

werden gedaan omwille van seksuele geaardheid, per nationaliteit, en de beslissingen hierin? 

De heer Van den Bulck antwoordt dat de statistieken van 2017 en 2018 zullen overgemaakt worden. 310 

De cijfers worden opgemaakt per jaar, dus 2019 is nog niet beschikbaar. 

Hervestiging 

5. Zijn intussen alle mensen die in 2018 niet meer konden komen door de schorsing aangekomen? 

6. Hoe staat het met het quotum voor 2019?  

a. Hoeveel aankomsten zijn er al geweest?  315 

b. Welke staan er nog gepland de volgende weken? 

7. Heeft de bezetting van het opvangnetwerk momenteel een impact op de geplande aankomsten? 

De heer Van den Bulck antwoord dat de vorige pledge over een periode van 2 jaar liep: 2017 -2018 

voor 2.000 personen. Op dit moment zijn er al 1.113 personen toegekomen. Voor missies uit 2018 

kwamen er 880 personen en uit de missies in 2019 kwamen er 233 personen. Er worden nu nog 24 320 

personen verwacht die deel uitmaken van een missie in 2018 - de vertraging komt door komt door 

individuele redenen in hoofde van de personen zelf. Soms gebeurt het dat personen toch niet komen 

of afhaken. Wie er nog niet is gekomen zijn 249 personen van de missie in Libanon en 189 personen 

van een missie in Turkije. Dat zij er nog niet zijn heeft alles te maken met het tekort aan opvang. De 

Minister heeft gevraagd te wachten tot er bijkomende marges zijn. Bijkomende missies zijn 325 

opgeschort omwille van dezelfde redenen van opvang. Het zou op dit ogenblik niet opportuun zijn 

maar in principe is het nog mogelijk. Het gaat om allemaal Syriërs. We kunnen nu ook nog niet 

zeggen wanneer deze 2 groepen zullen toekomen en ook niet wanneer er bijkomende missies zullen 

worden georganiseerd. Gelet op de instroom in de opvang en de stijging van het aantal verzoeken is 

de kans klein dat die personen in het kader van hervestiging nog dit jaar kunnen overkomen 330 

De heer Van den Bulck informeert dat het jaarverslag 2018 van het CGVS in augustus verschenen is. De 

asielinstanties worden geconfronteerd met veel veranderingen in een aantal dossiers; Er moet een 

systeem uitgewerkt worden om sneller te reageren op behoeften. In oktober vorig jaar werd er al 

gesignaleerd dat er nood aan bijkomend personeel was, in augustus zijn pas de eerste medewerkers 

toegekomen. Dit wijst niet op een efficiënte reactie. Er zijn maatregelen genomen gericht op lineaire 335 

besparingen, dat geldt voor alle overheidsinstanties: personen die vertrekken worden niet vervangen en 

er komen geen bijkomende wervingen (door budgetten werking Selor, etc). Maar een tekort aan 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/jaaverslagen/jaarverslag_cgvs_2018.pdf
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efficiënte investeringen leidt tot grotere kosten elders, zoals bij de opvang. Dit zijn enkele bedenkingen 

voor een volgende regering. Het huidige kabinet is zich daarvan bewust, men werkt eraan maar men zit 

in lopende zaken. Hopelijk zal de volgende regering meer een benadering hebben om de globale aanpak 340 

van het asielbeleid te versterken ook op Europees niveau op basis van een goede kennis van de realiteit, 

evidence based-beleid.  

Mevrouw Baeyens vraagt of België is ingegaan op een nieuwe pledge voor hervestiging voor 2020 

waarvoor zondag de deadline was? Zullen de Europese middelen van 2019 nog geldig zijn voor de 

personen die in 2020 (in plaats van 2019) komen? Of zal deze groep dan ook vallen onder de pledge van 345 

2020?  

De heer Van den Bulck antwoordt dat er een nieuwe pledge moet komen om te kunnen rekenen op 

subsidies van Europese Unie. Een pledge is geen verplichting voor de lidstaat. België heeft vorige pledge 

voor 2018-2019 niet volledig ingevuld, aangezien het aantal toegekomen personen lager is dan de 

geplande 2000. Als die personen na datum toekomen kan men niet meer rekenen op subsidies. Voor de 350 

personen die niet toegekomen zijn gebeurt er dan een nieuwe pledge in het volgende jaar. De nieuwe 

pledge zal in dezelfde lijn van vorige jaren liggen, dat betekent 1000 of 1500 per jaar.  

Mevrouw Van Assche vraagt hoe het zit in de dossiers voor Soedan? Zullen er nieuwe beslissingen 

genomen worden want sommige mensen wachten al lang?  

De heer Van den Bulck zegt hier niet op te kunnen antwoorden. De betrokken dienst behandelt ook de 355 

dossiers uit Somalië en Eritrea. De beslissingen zullen waarschijnlijk snel volgen. Verschillende verhoren 

hebben al plaats gevonden.  

Mevrouw Ina Vandenberghe vraagt of er een verklaring is voor de verhoogde secundaire asielstroming? 

Waarom blijft deze toenemen en waarom is België zo aantrekkelijk?  

De heer Van den Bulck antwoordt dat hij daar niet echt een verklaring voor heeft. Men stelt vast dat 360 

deze ook in andere landen toeneemt. In sommige landen, bijv. Frankrijk, België en Duitsland meer dan in 

andere, zoals bijv. de Scandinavische landen. Het aantal verzoeken is in het algemeen sterk gedaald in 

Noorwegen, Denemarken en Finland, maar ook in Zweden. Vroeger waren er meer aanvragen in Zweden 

maar deze liggen nu lager dan in België. Een verklaring is natuurlijk dat er veel mensen zijn toegekomen 

in 2015, en er dus meer beslissingen genomen zijn in alle landen, dus misschien is dit daar het gevolg 365 

van. Mogelijkse weigeringen in Duitsland en Zweden waar de personen dus nu naar een andere lidstaat 

gaan. Ze gaan vooral naar Frankrijk en in mindere mate naar België. De mensen met een status in 

Griekenland komen natuurlijk omwille van de socio-economische redenen. Dit blijft een grote groep. We 

kunnen geen duidelijke statistieken trekken. Het systeem in Griekenland is nochtans conform de 

internationale verdragen en Europese richtlijnen. Erkende vluchtelingen moeten dezelfde rechten 370 

hebben als de onderdanen. De situatie in Griekenland is ook moeilijker geworden voor Griekse 

onderdanen, hetzelfde geldt voor Italië.  

De heer Lardot vraagt hoe het zit met de dossiers uit Venezuela?  

De heer Van den Bulck antwoordt dat het CGVS elke situatie individueel bekijkt. Kunnen de personen al 

dan niet aantonen dat ze worden vervolgd? Als er elementen zijn krijgen ze de vluchtelingenstatus. Het 375 

CGVS kent geen bescherming toe enkel om de socio-economische situatie. Het erkenningspercentage 

voor 2019 bedraagt 22,7%.  
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Cijfers van de RvV (De heer Huys) 

De cijfers zijn beschikbaar op de website van de RvV: http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers.   
 380 
Instroom beroepen en uitstroom gewezen 
arresten binnen asielmaterie 

 Instroom Uitstroom 

∑ 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 

∑ 2018 5.496 6.235 

Jan 2019 446 533 

Febr 2019 355 555 

Maar 2019 468 546 

Apr 2019 547 490 

Mei 2019 488 519 

Juni 2019 428 390 

Juli 2019 601 428 

Aug 2019 535 379 

∑ 2019 3.868 3.841 

Werklast inzake asiel  

Datum 
Aantal hangende beroepen 
RvV inzake asiel 

01/09/2019 3.420 

385 

Procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)  

 UDN 

∑ 2011 682 

∑ 2012 873 

∑ 2013 1.008 

∑ 2014 987 

∑ 2015 1.168 

∑ 2016 1.282 

∑ 2017 964 

∑ 2018 1.016 

Jan 2019 145 

Febr 2019 102 

Maar 2019 93 

Apr 2019 104 

Mei 2019 103 

Juin 2019 94 

Juil 2019 104 

Août 2019 85 

∑ 2019 830 

Instroom asielberoepen in functie van het herkomstland 

Juni 2019     Juli 2019     Augustus 2019   

Afghanistan 40   Palestina 70   Afghanistan 72 

Palestina 37   Guinee 62   Palestine 61 

Irak 37   Afghanistan 54   Irak 48 

Onbepaald 35   Irak 51   Guinée 44 

Guinee 30   
Congo 

(DRC) 
36   Russie 18 

http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers


Verslag contactvergadering internationale bescherming – 18 september 2019 

Gedetailleerde analyse uitstroom Asiel per dictum – volle rechtsmacht 390 

Finale arresten per dictum    
∑ en   

Juin 2019 

∑ en   

Juil 2019 

∑ en   

Août 2019 

Weigering    269 282 254 

Erkenning Genève (art.48/3)    22 18 23 

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

5 2 1 

Annulatie     38 46 45 

∑  334 348 323 

Instroom beroepen en uitstroom gewezen arresten binnen migratiematerie  
 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 

∑ 2018 7.740 10.145 

Jan 2019 791 1.044 

Febr 2019 614 908 

Mar 2019 615 846 

Apr 2019 613 785 

Mei 2019 737 971 

Juni 2019 553 795 

Juli 2019 613 601 

Aug 2019 553 465 

∑ 2019 5.085 6.415 

 
Werkvolume inzake migratie 395 

Datum 
Aantal hangende beroepen RvV 
inzake migratie 

01/09/2019 13.071 

Vragen (Vraag die besproken werd en beantwoord door CGVS in juni, maar nog niet door RvV 
mogelijks wil RvV deel (d) becommentariëren) 

1. Er komen signalen van advocaten dat er meer intrekkingen van het statuut van internationale 

bescherming zijn, vooral voor NBMV, vanwege een reis naar Afghanistan. Artikel 39/57, §1, 2° 400 

voorziet een verkorte beroepstermijn van 10 dagen indien: 

• Ten eerste stelt de RvV dat voor een toepassing van artikel 55/5 Vw., dat de intrekking van de 

subsidiaire beschermingsstatus regelt, een ex tunc benadering nodig is. Er moet blijken dat de 

verzoeker ab initio – dit is op het moment van de toekenning van de subsidiaire bescherming 

- geen vrees koesterde en dat onterecht internationale bescherming werd toegekend. (Arrest 405 

van 13 september 2017 - nr.191.961 – punt 4.2.3 en 4.2.4)  

• Ten tweede stelt de RvV in een arrest van 3 rechters dat de beëindiging van het verblijfsrecht 

na opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus enkel kan gebeuren in de eerste vijf jaren 

na indiening van het verzoek om internationale bescherming. Na deze vijf jaren kan het 

verblijf enkel worden beëindigd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 410 

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
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Jean Huys (RvV) overloopt volgende info, die schriftelijk wordt gedeeld:  
 

Gevolgen van een terugkeer naar zijn land van herkomst voor een begunstigde van internationale 

bescherming 

September 2019 415 

De terugkeer naar zijn land van herkomst van een begunstigde van internationale bescherming kan onder 

bepaalde voorwaarden leiden tot een intrekking of opheffing van zijn bescherming. 

Intrekking 

Artikels 55/3/1, § 

2, 2° en 55/5/1, § 

2, 2° van de wet 

van 15 december 

1980 

Uit zo'n terugkeer naar zijn land van herkomst kan een persoonlijk gedrag blijken 

dat er later op wijst dat hij geen vervolging vreest of dat hij geen reëel risico op 

ernstige schade loopt, wat als basis kan dienen om zijn internationale bescherming 

in te trekken.  

Onderzoek ex 

tunc van de 

wettelijkheid en 

de opportuniteit 

van de intrekking 

geval per geval. 

Om het voorwerp uit te maken van een intrekking, moet uit het persoonlijke gedrag 

van de verzoeker blijken dat er voor hem in werkelijkheid nooit vrees voor 

vervolging is geweest of een reëel risico op ernstige schade. 

Uiteraard is dit afhankelijk van de concrete omstandigheden van die terugkeer. 

• In RvV 19 februari 2018, nr. 199 847 (Afghanistan) besloot de CGVS de SB 
van verzoeker in te trekken op grond van voormeld artikel, nadat 
vastgesteld was dat verzoeker meerdere malen was teruggekeerd en 
bovendien uit zijn verklaringen bleek dat hij vertrouwder was met de stad 
Kabul dan hij initieel wenste toe te geven. De CGVS besloot dat verzoeker in 
de stad Kabul over een intern vestigingsalternatief beschikte en besloot de 
SB in te trekken aangezien. De RvV bevestigde deze intrekking. 

• RvV nr. 205 529 van 19 juni 2018 (arrest na een beschikking schriftelijke 
procedure – Irak – reizen naar het land om het gezin in België te herenigen 
– behoud van het statuut van vluchteling – geen later verzoek om te worden 
gehoord): de Raad sloot deze beschikking af door te beklemtonen dat "het 
loutere feit van deze reizen naar het land, die hebben plaatsgevonden in de 
omstandigheden en om de redenen die de verzoeker heeft aangegeven, op 
het eerste gezicht niet voldoende lijkt te zijn om aan te tonen dat hij geen 
vervolging vreest. " 

Strikte 

interpretatie 

De Raad is doorgaans van mening dat de ernst van de gevolgen van de intrekking 

impliceert dat de bepalingen over deze maatregel strikt moeten worden 

geïnterpreteerd om te voorkomen dat dergelijke bepalingen een bron van 

rechtsonzekerheid worden.2 

 
2 Zie o.a. RvV nr. 81 905 van 29 mei 2012 (intrekking). 
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Opheffing 

Onderscheid 

tussen het 

statuut van 

vluchteling en dat 

van subsidiaire 

bescherming 

 

 

Overeenkomstig artikel 55/3 van de wet van 15 december 1980 kan een terugkeer 

naar het land van herkomst de grondslag vormen voor de opheffing van het statuut 

van vluchteling op grond van artikel 1 C (1) et (4) van de Conventie van Genève.  

Overeenkomstig artikel 55/5 van de wet van 15 december 1980 kan zo'n terugkeer 

leiden tot een beslissing tot opheffing van de SB als het CGVS aantoont dat "de 

omstandigheden die de toekenning van deze bescherming hebben gerechtvaardigd 

niet meer bestaan of zich dermate hebben ontwikkeld dat deze bescherming niet 

meer nodig is", door na te gaan "of de verandering van de omstandigheden die 

hebben geleid tot het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus een 

voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om het reële risico op 

ernstige schade weg te nemen". 

Onderzoek ex 

nunc 

De vrees op vervolging of het reële risico op ernstige schade was gegrond op het 

ogenblik van de toekenning van de internationale bescherming, maar is dit op 

vandaag niet langer. 

Hervorming van 

intrekking naar 

opheffing 

- 

Afghanistan 

• Opheffing – RvV 7 februari 2019, nr. 216 476 (Afghanistan) 
De opheffing van de SB werd door de Raad bevestigd. Ook in dit geval was 

verzoeker teruggekeerd en werd een intern vestigingsalternatief vastgesteld. 

• Opheffing – RvV 16 april 2018, nr. 202 429 (Afghanistan) 
In dit arrest, waarbij de Raad de intrekking van de SB door de CGVS (op 

grond van artikel 55/5/1, §2, 2° - persoonlijk gedrag) heeft hervormd tot een 

opheffing, na vast te stellen dat uit de terugkeer van verzoeker niet kon 

worden afgeleid dat uit dit persoonlijk gedrag kon blijken dat de SB hem ten 

tijde van de toekenning (ab initio) onterecht werd verleend.  

Wel kon worden vastgesteld dat de omstandigheden op grond waarvan hem 

de SB werd verleend niet langer bestonden. De toekenning van de SB werd 

namelijk gestoeld op de algemene veiligheidssituatie in zijn regio van 

herkomst (Nangarhar) en het ontbreken van een veilig en redelijk 

vestigingsalternatief.  

De Raad oordeelde dat verzoeker op het ogenblik van het uitspreken van 

het arrest wel degelijk over een intern vestigingsalternatief beschikte in 

Kabul, waar hij op onder meer op een familiaal netwerk kon steunen. De 

verandering van omstandigheden, namelijk de mogelijkheid van een intern 

vestigingsalternatief in Kabul, had een voldoende ingrijpend en niet-

voorbijgaand karakter om het risico op ernstige schade weg te nemen. De 

Raad besloot tot een opheffing. 
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• Vernietiging – RvV 13 september 2017, nr. 191 956 (Irak) 
Wanneer de Raad niet over voldoende informatie beschikt om te oordelen of de 

verandering in de omstandigheden voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

is, om een intrekking te hervormen tot een opheffing omwille van bovenstaande 

redenen, zal de intrekking vernietigd worden.  

Strikte 

interpretatie 

De Raad benadrukt de strikte interpretatie van de bepalingen over intrekking en 

meent "dat, naar analogie, diezelfde voorzichtigheid geboden is wanneer de 

asielinstanties overwegen een einde te maken aan het statuut van vluchteling in 

toepassing van artikel 55/3 van de wet van 15 december 1980. 3"  

Dwingende reden Overeenkomstig artikels 55/3 en 55/5 van de wet van 15 december 1980, is de 

opheffing niet van toepassing op een persoon die dwingende redenen, 

voortvloeiende uit vroegere vervolging of vroegere ernstige schade, kan aanvoeren 

om de bescherming van zijn land te weigeren.4  

Belang bij het beroep – rechtspraak met 3 rechters < NL-kamer  
Het arrest met 3 leden waarvan sprake in de vraagstelling (RvV 27 juni 2018, nr. 206 081), betreft de 

vaststelling van het gebrek aan belang bij een beroep tegen een opheffing van de SB door de CGVS, 420 

wanneer verzoeker al meer dan 5 jaar (te rekenen van de indiening van de asielaanvraag) over de SB 

beschikte. Gelet op de artikelen 49/2 en 11, §3 van de Vreemdelingenwet, kan de opheffing in dat geval 

geen aanleiding geven tot een beëindiging van het recht op onbeperkt verblijf dat hij na die 5 jaar heeft 

verkregen, gezien dit enkel nog kan om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

Nadat beide partijen de kans kregen hun standpunt hieromtrent kenbaar te maken, stelden zij dat er 425 

actueel geen belang meer was bij het beroepen werd het beroep onontvankelijk verklaard. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit enkel geldt in het specifieke geval van een opheffing van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 Zo'n betoog is nooit gevoerd voor de FR-kamers met volle rechtsmacht van de RvV, die dit belang bij 

het beroep overigens nooit van ambtswege hebben aangevoerd. 430 

 
3 RvV nr. 183 917 van 16 maart 2017 (behoud van erkenning). 
4 Cfr. RvV nr. 183 917 van 16 maart 2017 (behoud van het statuut van vluchteling). 
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Mededelingen van de Dienst Voogdij (De heer Pede) 

Signalementen Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Augustus 
Sub-

totaal 

Eerste signalementen 

NBMV5 
403 394 363 364 316 317 360 376 2.893 

Door de politie : 224 234 236 193 167 163 181 152 1.382 

Door de DVZ 124 123 103 135 125 131 146 153 1.036 

Andere 55 37 23 34 24 23 33 71 301 

Verzoeken IB6 106 95 90 117 120 126 134 176 964 

Alle signalementen7 694 736 731 686 569 582 576 697 5.271 

Identificatie          

Leeftijds-beslissingen 403 394 363 364 316 317 360 376 2.893 

Twijfels geuit 287 268 262 299 200 180 191 214 1.738 

Aantal uitgevoerde testen 131 100 122 96 132 95 90 104 869 

Meerderjarig 72 98 89 74 100 82 89 54 659 

Minderjarig 32 18 29 35 50 32 37 24 256 

Betekende Beslissingen 105 119 114 115 148 113 124 75 922 
 

Nationalités les plus représentées dans les premiers signalements. 
 

Jan  Feb  Maart  April  Mei  Juni Juli Aug Sub-totaal 

Eritrea 83 80 102 96 80 78 82 50 651 

Afghanistan 39 39 37 76 74 60 76 124 525 

Marokko 42 39 35 27 20 36 29 50 278 

Algerije 32 37 28 26 10 17 27 29 206 

Soedan 28 27 22 20 11 4 5 4 121 

Guinee 30 24 17 17 5 7 9 9 118 

Somalië 14 15 7 11 13 9 14 15 98 

Irak 14 20 7 5 3 8 11 11 79 

Syrië 5 5 7 5 4 14 8 10 58 

Ethiopië 16 6 4 12 8 5 6 1 58 

 
5 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. 
6 Bijvoorbeeld : sociale diensten, NGO, CLB, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, Jeugdrechtbank.  
7 Die gegevens omvatten meerdere meldingen voor eenzelfde persoon. 
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Voogdij 

 

Jan  Feb  Maart  April  Mei  Juni Juli Aug 
Sub-

totaal 

Lopende voogdijen 2.415 2.386 2.445 2.306 2.381 2.414 2.474 2.501 / 

Nieuwe aanstellingen 152 119 184 133 120 124 179 154 1240 

Stopzetting Voogdij 125 98 111 100 103 106 135 88 1.063 

 435 
 

Aantal Voogden % Sub-totaal % 

Vrijwillige voogden  420 78% 977 39% 

Voogd als zelfstandige  75 14% 960 38% 

Tuteurs en société 12 2% 212 8% 

Werknemer-voogd  18 3% 344 14% 

Totaal 536  2.501  

 

Age 0-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-17 ans >=18 ans Indéterminé Sous-totaux 2019 

Janvier 3 8 98 267 21 6 403 

Février 7 4 117 245 21 0 394 

Mars 4 7 92 236 24 0 363 

Avril 4 4 100 231 23 2 364 

Mai 3 7 100 192 10 4 316 

Juin 2 9 96 198 11 1 317 

Juillet 2 9 82 248 17 2 360 

Aout 6 9 122 233 5 1 376 

Sous-totaux  25 48 685 1617 127 15 2517 

De heer Pede overloopt de cijfers en stelt vast dat de tendens van een groot aantal eerste signalementen 

(376) blijft. De meervoudige aanvragen liggen in stijgende lijn. De stijging is te wijten aan de problematiek 

van de transmigranten. De jongeren (voornamelijk Eritreeërs) worden overal ten lande aangetroffen, 

terwijl dit voordien enkel op parkings en in grote steden was. Dit verklaart ook de dalende trend van de 440 

eerste signalementen geregistreerd door de politiediensten. Er is een stijging van verzoeken IB 

(voornamelijk bij Afghanen). De aanwezigheid van NGO’s (o.a. Caritas International) in het 

Maximiliaanpark verlagen de drempel om een verzoek in te doen. 

De voornaamste nationaliteiten van de NBMV waren Afghanistan, Marokkanen en Algerije.  

In 2019 (jan-aug) werden bij 1.738 jongeren twijfels geuit en 869 leeftijdsonderzoeken vonden plaats. Dit 445 

gold voornamelijk voor minderjarige transmigranten, meer bepaald Eritreeërs.  

Eind augustus waren er meer lopende voogdijen (2.501) omwille van de extra aangestelde voogden. Van 

de voogden is 80% vrijwilliger, 14% privé-voogd met zelfstandig statuut, 2% voogd in vennootschap en 3% 

werknemer. 
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Het aantal aanstellingen van voogden voor Eritreeërs is opmerkelijk lager dan de signalementen. Dit komt 450 

omdat de ‘niet te stabiliseren jongeren’ geen opvang vragen. Vaak verdwijnen ze vooraleer een voogd kan 

worden aangesteld. Dit is een verontrustende situatie. 

Mevrouw Ina Vandenberghe vraagt naar de nationaliteiten die op jonge leeftijd (11-15-jarigen) zich 

aanmelden. 

De heer Pede antwoordt dat het voornamelijk Marokkaanse, Algerijnse, maar ook Afghaanse jongeren 455 

zijn. Een minderheid is jonger is dan 13-jaar. Zij worden vaak begeleid door een familielid. Anderzijds is er 

ook de verschuiving van de leeftijdscategorie van 16-17-jarigen, naar 14-15-jarigen. 

 

Mededelingen Fedasil (De heer Kootz) 

De heer Kootz merkt op dat veel meer mensen in het opvangnetwerk stappen, dan dat er zijn die eruit 460 

stappen. Deze situatie houdt al meer dan een jaar aan. Personen die internationale bescherming hebben 

genoten, blijven nog verschillende maanden in het netwerk, ook nadat ze de beslissing hebben 

ontvangen om op zoek te gaan naar een woning (transitie of indieningstermijn beroep).  

De bezettingsgraad bedraagt momenteel meer dan 95%, wat betekent dat het netwerk verzadigd is. Er is 

dus sprake van een crisissituatie, die weliswaar verschillend is dan enkele jaren geleden. Het gaat nu een 465 

om een aanhoudende verhoogde instroom. Er is een tekort aan plaatsen door de verdere schrapping van 

plaatsen vorig jaar. De ter beschikking stelling van nieuwe plaatsen of de heropening van plaatsen, heeft 

de toename van het aantal aankomsten niet kunnen bijbenen.  

De heer Kootz merkt ook een belangrijke instroom van NBMV's op, het hoogste aantal in een jaar. 

IN & OUT 470 
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SALDO IN-UIT 

 
CAPACITEIT VS BEZETTTING PER WEEK 

 475 

CAPACITEIT 
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DVZ: IN NBMV 

 
ADMINISTRATIEF STATUUT 480 

 
  
 

 

 485 

 

 

 

Geslacht/ Sexe 
Bezetting Juli 2019 
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VRIJWILLIGE TERUGKEER 

 490 
HERVESTIGING 
 

2018 2019 

Jan 0 0 

Febr 164 0 

Maart 0 
 

April 196 93 

Mei 0 
 

Juni 179 142 

Julli 0 
 

Aug 172 (285) 

Sept 12 
 

Okt 146 (285) 

Nov 0 
 

Dec 0 ? 

  869 235(570) 

DVZ+OOC: IN NBMV 
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Vragen 

Opvangnetwerk 495 

1. Kan Fedasil een zicht geven op de algemene stand van zaken in het opvangnetwerk en de te 

verwachten trends?  

• Worden er op dit moment effectief mensen opgevangen in tenten of containers? 

• Voor hoe lang worden zij precies in die situatie opgevangen?  

• Kunnen zij snel doorstromen naar een gewone kamer?  500 

2. De heer Kootz bevestigt dat er mobiele units (tenten) zijn geplaatst in Arendonk, Broechem en 

Rixensart (respectievelijk 72, 72 en 36 plaatsen). Momenteel worden mensen naar deze mobiele 

units doorverwezen. Voor oktober zijn containers gepland in Bovigny, Charleroi, Florennnes, 

Jodogne, Sugny, Sint-Truiden en Poelkapelle. Fedasil zou graag voor de winter nog een einde maken 

aan de opvang in tenten, maar kan dit niet garanderen. Mensen die in tenten zijn ondergebracht, 505 

kunnen later, indien mogelijk, worden overgebracht naar een degelijke huisvesting.  

3. Wat is momenteel de gemiddelde verblijfsduur in een opvangcentrum? 

De gemiddelde duur van de opvang bedraagt 10,8 maanden.  

KB 2004 

4. Hoeveel families worden momenteel opgevangen onder KB 2004?  510 

• Worden zij steeds opgevangen in de terugkeerwoningen van DVZ? 

• Of zijn er families KB 2004 die in het opvangnetwerk van Fedasil bleven (vb. in de OTP 

plaatsen)? 

De heer Kootz antwoordt dat Fedasil mensen opvangt op basis van het KB van 2004 (en artikel 60 

van de opvangwet), maar in geringe aantallen. In 2019 werden aanvragen ingediend voor 57 515 

personen (20 gezinnen). Momenteel worden sommige gezinnen opgevangen door DVZ, 

opvangpartner. Opvang wordt georganiseerd met respect voor de opvangwet. Andere worden 

opgevangen in Fedasil-centra. Uitzonderlijk is één gezin gehuisvest in een LOI in het kader van een 

gerechtelijke procedure. De heer Kootz meldt dat er juridische procedures lopen waarbij gezinnen 

Fedasil om een gelijkwaardige financiële maatschappelijke hulp vragen bij de arbeidsrechtbank, 520 

maar die opvang weigeren in de voorgestelde structuren.  

Female Genital Mutulation 

5. Nog in het licht van de beleidswijziging van het CGVS rond Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV): 

Als een minderjarig kind erkend wordt als vluchteling omwille van VGV, maar de ouders ontvangen 

een weigering.  525 

• Wat is het beleid van Fedasil rond de toekenning van uitstel aan zo’n gezin?  

• Enkel het kind heeft in principe recht op OCMW-steun dus de transitie lijkt niet 

evident.  Ontvangt Fedasil hier sinds de beleidswijziging van het CGVS signalen over? Wordt 

er soms om die reden uitstel toegestaan?  
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(In het verleden werd aan de ouders aangeraden een opheffing te vragen, maar nu zullen de 530 

ouders geen eigen verzoek meer kunnen indienen op basis van de beschermingsstatus van 

het kind. Er wordt hen nu aangeraden een 9bis in te dienen. Ze zullen in onwettig verblijf zijn 

en dus ook geen recht op opvang hebben).  

De heer Kootz geeft aan dat Fedasil in deze situatie uitstel verleent aan het vertrek van kinderen die 

internationale bescherming hebben gekregen en het recht op opvang voor ouders verlengt. Fedasil 535 

vraagt het bewijs te leveren van de indiening van een aanvraag tot humanitaire regularisatie 9bis. De 

opvang wordt verlengd in afwachting van de beslissing van DVZ over de regularisatie, omdat Fedasil 

zich ervan bewust is dat het onmogelijk is om huisvesting te vinden als de ouders geen 

verblijfsvergunning hebben.   

Gedwongen verwijderingen 540 

6. We vernamen dat vanuit de OTP’s ook gedwongen verwijderingen plaatsvinden.  

• Hoe verloopt een “uithaling” uit het centrum?  

• Is het centrum op voorhand op de hoogte?  

• Worden de betrokkenen op voorhand ingelicht?  

• Gebeurt dat door politie?  545 

• Welk document krijgen de betrokkenen op dat moment?  

• Hoeveel personen werden tot hiertoe rechtstreeks van een OTP naar detentie overgebracht 

met het oog op gedwongen verwijdering?  

De heer Kootz geeft aan dat deze arrestaties plaatsvinden met respect voor het kader van een 

overeenkomst tussen de gemeenschapsstructuren en de lokale politie. Er vindt informatie-uitwisseling 550 

plaats tussen de directeur van het centrum of zijn adjunct en de politie. De maatschappelijk werker 

wordt niet op de hoogte gebracht. De familie wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van een 

politieoptreden zodra betrokkene niet meer in orde is en/of geen recht meer heeft op materiële 

bijstand. Wat de contacten met de politie betreft, is alleen de directie van het centrum op de hoogte en 

niet de maatschappelijk werker om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen deze werknemer en 555 

het gezin wordt ondermijnd. Mensen worden niet vooraf geïnformeerd (over het tijdstip van het 

politieoptreden). Het ontvangen document is de kennisgeving van de beëindiging van de materiële 

bijstand. Fedasil weet niet wie van deze opgepakte personen, zich al dan niet in een gesloten centrum 

bevindt. Dit is een beslissing die onder de bevoegdheid van DVZ valt.  

Hervestiging 560 

7. Zijn intussen alle mensen die in 2018 niet meer konden komen door de schorsing aangekomen? 

8. Hoe staat het met het quotum voor 2019? 

• Hoeveel aankomsten zijn er al geweest ?  

• En welke staan er nog gepland de volgende weken? 

9. Heeft de bezetting van het opvangnetwerk momenteel een inpakt op de geplande aankomsten 565 

Voir réponse CGVS §300. 
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Opvolgingsvraag 

10. Is er nieuws over de ingebrekestelling van de gemeente van Lommel in verband met het inschrijven 

van de asielzoekers en de afgifte van hun documenten?  

• Zijn er in tussentijd mogelijke tussenoplossingen bekeken zodat deze asielzoekers toch een AI en 570 

eventueel toegang tot de arbeidsmarkt krijgen?  

• Is een tijdelijke inschrijving op het adres van vb. DVZ een piste?  

Tot voor kort konden mensen die in het centrum van Lommel verbleven niet worden geregistreerd 

door de gemeente. Na meerdere tussenkomsten van DVZ kon de situatie worden gedeblokkeerd en 

konden mensen zich eindelijk inschrijven vanaf september 2019.  575 

Mevrouw Baeyens vraagt hoeveel mensen die internationale bescherming hebben gekregen, in het 

netwerk verblijven.  

De heer Kootz antwoordt dat dit cijfer is opgenomen in de verstrekte statistieken, namelijk 3,2%.  

De heer Lardot vraagt of volwassenen geplaatst zullen worden op plaatsen die aanvankelijk 

voorbehouden waren voor NBMV, na de instructies van Fedasil opvangregio Zuid voor specifieke 580 

plaatsen voor NBMV.  

De heer Kootz antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Normaal gesproken worden in de ruimtes voor 

NBMV geen volwassenen geplaatst maar het is mogelijk dat de structuren getransformeerd worden. In 

augustus was er een sterke instroom van NBMV, momenteel is het doel dus niet om het aantal 

beschikbare plaatsen te verminderen.   585 
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Mededelingen IOM (Mevrouw D’Hoop) 

 

   
 

 590 
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Top 5 van voornaamste landen van vrijwillige terugkeer  

    Juni 2019 
  

Juli 2019 
  

Augustus 2019 
 

1   Brazilië 29  Oekraïne 72  Oekraïne 40 

2   Oekraïne 17  Brazilië 32  Brazilië 29 

3   Mongolië 13  Servië 13  Roemenië 18 

4 
 
Slovakije 12  Armenië 12  Georgië 10 

5   Roemenië 10  Roemenië 12  Irak 10 

Totaal vrijwillige terugkeer voor alle nationaliteiten 

    Totaal juni 2019 149  Totaal juli 2019 237  Totaal augustus 2019 183 

Vrijwillige terugkeer per continent en per provincie 

 Vrijwillige terugkeer per 
continent 

Juni 2019 Juli 2019 
Augustus 

2019 
Sub-totaal 

2019 

Afrika 10 14 17 115 

Azië 42 50 51 372 

Europa 61 132 74 686 

Latijns-Amerika en 
Caraïben 

36 41 40 392 

Noord-Amerika 0 0 1 1 

Oceanië 0 0 0 1 

Vrijwillige terugkeer per 
provincie 

Juni 2019 Juli 2019 
Augustus 

2019 
Sub-totaal 

2019 

Antwerpen 31 54 47 280 

Waals Brabant 2 3 2 22 

Brussel stad 89 129 92 956 

Henegouwen 9 1 9 41 

Luik 0 17 10 60 

Limburg 8 11 1 40 

Luxemburg 0 6 4 23 

Namen 1 2 4 33 

Oost-Vlaanderen 6 9 4 61 

Vlaams Brabant 3 2 6 27 

West-Vlaanderen 0 3 4 24 

Statuut van teruggekeerde personen en verdeling per doorverwijzende partnerorganisatie 

Statuut teruggekeerde personen 
Juni 
2019 

Juli 2019 Augustus 2019 Sub-totaal 2019 

Migranten in irregulier verblijf    91 146 119 1.039 

Uitgeprocedeerde verzoeker IB   39 49 37 338 

Verzoeker IB die zijn procedure 
heeft stopgezet    

19 42 27 190 
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Verdeling per 
doorverwijzende 
partnerorganisatie 

Juni 2019 Juli 2019 Augustus 2019 Sub-totaal 2019 

NGO 73 164 98 740 

Fedasil 64 65 65 549 

DVZ 1 1 2 183 

Rode Kruis en Croix 

Rouge 
1 4 10 46 

IOM 10 3 8 49 

TOTAAL 149 237 183 1.567 

Re-integratie – bijstand 595 

Top bestemmingslanden  Juni 2019  Juli 2019  Augustus 2019 

Libanon 6 Servië 10 Irak 8 

Irak 5 Armenië 7 Libanon 6 

Rusland 4 Irak 7 Turkije 6 

Afghanistan 3 Rusland 6 Venezuela 3 

Mongolië 3 Afghanistan 4   

Venezuela 3     

Wit-Rusland 3     

Aantal personen– totaal 
aantal bestemmingslanden 

46  61  49 

Hulp bij re-integratie voor kwetsbare personen 

Hulp bij reintegratie voor kwetsbare 

personen   
Juni 2019 Juli 2019 Augustus 2019 

Medische begeleiding   14 8 11 

Medische noden met escorte    0 2 0 

Zwangere vrouwen 0 0 0 

Famillies met kinderen 2 (p.) 4 (14p.) 2 (7p.) 

Alleenstaande ouder 0 0 0 

Oudere persoon 1 4 0 

NBMV 2 0 0 

Ex-NBMV 0 1 0 

Slachtoffer mensenhandel 4 0 1 

NBMV – Slachtoffer mensenhandel 0 0 0 

TOTAAL 27 29 19 
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Cijfers (vrijwillige terugkeer) Rode Kruis, le Croix Rouge en de gesloten centra 

Red Cross Personen Juni Personen juli Personen 
Augustus 

Croix-Rouge Belgique 1 1 1 

Rode Kruis Vlaanderen 1 3 9 

TOTAAL 2 4 10 
 

Gesloten Centra  Personen Juni Personen Juli Personen 
Augustus 

Gesloten centrum te Vottem 0 0 1 

Gesloten centrum te Merksplas 1 1 1 

Gesloten centrum te Brugge 0 0 0 

TOTAAL 1 1 2 

Mevrouw D’Hoop overloopt de cijfers: in 2019 (jan-aug) organiseerde IOM de terugkeer van 1.576 

personen naar 79 verschillende landen. In de top van de bestemmingslanden in juni, juli en augustus 600 

2019 stonden Oekraïne en Brazilië afwisselend op de eerste en de tweede plaats. 

Mevrouw D'Hoop kondigt aan dat de IOM verschillende video's heeft gemaakt:  

Project “Protect”:  

- Voorkoming van seksueel en gender-gebaseerd geweld tegen migranten en versterking van de 

hulp aan slachtoffers. 605 

- Doel: slachtoffers meer ondersteunen. 

- Oproep aan vrouwen om over dit geweld te communiceren. 

- Samenwerking van 12 Europese landen waaronder België (vzw Le Monde selon les femmes) 

- Financiering door het Directoraat-generaal Justitie. 

Project “Fostering across borders » 610 

- Een video over kinderopvang over de grenzen heen, beschikbaar in verschillende talen (ook in 

lokale talen) 

- Het doel: de opvang en acceptatie van NBMV versterken. 

- Opleiding "train de trainer", package rond sensibilisering en het rekruteren van toekomstige 

gastgezinnen. 615 

- Een samenwerking van 6 Europese landen, waaronder België (Minor Ndako en Mentor Escales). 

Project rond arbeidsmigratie tussen België en Tunesië  

− Doel: 31 jonge afgestudeerden of studenten helpen bij een betere inzetbaarheid in Tunesië. 

− Na een stage in België in 17 bedrijven  

− + 50% van hen heeft een baan gevonden in Tunesië.  620 

− Project gefinancierd door de Belgische regering (Dienst Vreemdelingenzaken).  

− Video over het project 

https://eea.iom.int/protect-project
https://eea.iom.int/fostering-across-borders
https://www.youtube.com/watch?v=qwrIWXXWX0w&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=msfilYm2hHA&t=2s
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Mevrouw Baeyens vraagt of er ondersteuning (bv. in de vorm van informatieverstrekking) is voor 

personen die al bescherming hebben in een andere lidstaat in de EU? En toch willen terugkeren naar die 

andere EU-lidstaat nadat (of voordat) ze een verzoek IB in België hebben gedaan? 625 

Mevrouw D’Hoop antwoordt dat de consultaties doorgaan in veel verschillende landen. Mevrouw 

D’Hoop overlegt deze vraag met het IOM regionaal kantoor en voorziet een uitgebreid antwoord op de 

volgende vergadering. 

Mededelingen van UNHCR (De heer Faudon) 

De heer Faudan wil graag de aandacht vestigen op enkele documenten die onlangs door UNHCR zijn 630 

gepubliceerd:  

- Memorandum gepubliceerd voor het federale niveau in juli 2019 voor de vorming van de 

regering: https://www.refworld.org/docid/5d8dc2eb4.html (in NL). 

- Verslag over NBMV en het hogere belang van het kind: link Dit document wordt gepubliceerd in 

het kader van een project gefinancierd door DG Justitie van de Europese Commissie. Dit verslag 635 

bevat een reeks aanbevelingen die op 17 september 2019 met de belanghebbenden zijn 

besproken. https://www.refworld.org/docid/5d70d4304.html (in NL) 

- Standpunt over terugkeer naar Mali: UNHCR stelt een verslechtering van de veiligheidssituatie 

vast, met name in bepaalde regio's. UNHCR roept de staten op om mensen uit deze regio's niet 

terug te sturen: https://www.refworld.org/docid/5d35ce9a4.html. 640 

- Rapport over de globale behoeften op vlak van hervestiging in 2020, gepubliceerd in juli: 

https://www.unhcr.org/5d1384047.pdf. De UNHCR schat dat in 2020 meer dan 1,44 miljoen 

vluchtelingen die momenteel in meer dan 60 gastlanden wonen, moeten worden hervestigd. Het 

aantal hervestigingsplaatsen dat door de staten wordt aangeboden, met name door de 

Verenigde Staten, die 27.000 plaatsen boden, is afgenomen. Aangezien bijna 85% van de 645 

vluchtelingen wordt opgevangen in landen rond crisisgebieden en vaak in ontwikkelingslanden, 

en om te voldoen aan een van de doelstellingen van het Global Compact on Refugees om de 

internationale solidariteit te versterken, hebben de UNHCR en zijn partners een driejarige 

strategie voor hervestiging en aanvullende toegangswegen zoals gezinshereniging, werk- en 

studievisa gepresenteerd.   650 

- Document over staatloosheid: update over de wereldwijde campagne om een einde te maken 

aan staatloosheid: https://www.refworld.org/docid/5d356a927.html. De heer Faudon laat 

weten dat er in oktober 2019 in Genève een evenement op hoog niveau plaatsvindt. We nemen 

nota van de deelname van België, maar zonder inhoud.  

De heer Faudon wijst erop dat er een forum zal worden georganiseerd aansluitend op het Wereldpact 655 

voor vluchtelingen, dat in december 2018 is aangenomen. Doelstellingen zijn o.a. het delen van de last 

van de opvang in een geest van solidariteit, de vluchtelingen in de gastlanden autonomer maken, de 

omstandigheden in de landen van herkomst verbeteren. Dit forum wordt georganiseerd door UNHCR en 

landen zoals Duitsland, Turkije, Costa Rica, Ethiopië en Zwitserland (gastland) nemen deel. De bedoeling 

is de lidstaten aan te moedigen om toezeggingen te doen en de aandacht te vestigen op de goede 660 

praktijken die mogelijk bestaan. UNHCR is momenteel in gesprek met België om te zien of het zal 

deelnemen aan dit forum.  

https://www.refworld.org/docid/5d8dc2eb4.html
https://www.refworld.org/docid/5d70d4304.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d70d46e4
https://www.refworld.org/docid/5d35ce9a4.html
https://www.unhcr.org/5d1384047.pdf
https://www.refworld.org/docid/5d356a927.html


Verslag contactvergadering internationale bescherming – 18 september 2019 

Mevrouw Marileen Vandenberghe vraagt of de rondetafel van 9 oktober nog doorgaat. 

De heer Faudan antwoordt dat een mail met praktische info daarover volgt. 

Varia 665 
Mevrouw Baeyens laat weten dat de actie Refugee Walk georganiseerd door Vluchtelingenwerk 

plaatsvindt op 29 september. Er is dus nog tijd om zich in te schrijven en de teams te gaan aanmoedigen.  

Mevrouw Ina Vandenberghe laat weten dat het jaarverslag van Myria Migratie in cijfers en rechten 2019 

in juli is gepubliceerd, net als het document Myriadoc 9, Een nieuw paradigma voor het Europees 

asielmodel? Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Myria, waar ook gratis een 670 

papierversie van het jaarverslag kan worden besteld.  

De volgende contactvergadering vindt plaats op 16/10/2019 om 09u45 

Waar? Dienst Vreemdelingenzaken, Pacheco-gebouw, Pachecolaan, 44 te 1000 Brussel 

U hebt vragen voor de betrokken instanties? Gelieve ze uiterlijk voor 8/10/2019 over te maken aan 

myria@myria.be 675 

Volgende vergaderingen: 20/11 

Voorstel 2020: 16/1, 19/2, 18/3, 20/5, 17/6. 

https://www.myria.be/files/Myria_RAMIG-NL_2019-AS-gecomprimeerd.pdf
https://www.myria.be/nl/publicaties/myriadoc-9-een-nieuw-paradigma-voor-het-europees-asielmodel
https://www.myria.be/nl/publicaties/myriadoc-9-een-nieuw-paradigma-voor-het-europees-asielmodel
mailto:myria@myria.be

