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Myria 
Rue Royale 138 
1000 BRUXELLES 
myria@myria.be 
www.myria.be 5 

Contactverslag internationale bescherming 

18 maart 2020 
 

Mededelingen DVZ 
Een overzicht van de cijfers van januari 2020 zijn terug te vinden op de website van het DVZ 10 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/Internationale%20bescherming.aspx). 

Cijfers 

Verzoeken internationale bescherming Januari 2020 Februari 2020 
Op het grondgebied (Pacheco)  2.608 1.895 
In de gesloten centra, gevangenissen en woonunits 49 45 
Aan de grens  82 50 
 Totaal 2.739 1.990 
Totaal 2018 2.765 2.063 
Aantal werkdagen  22 20 
Verzoeken per werkdag (Pacheco)  124,50 99,50 
Beslissingen Januari 2020 Februari 2020 
Overdracht CGVS   3.011 2.942 
25/26quater   406 416 
Zonder voorwerp   147 206 
Beslissingen 3.564 3.564 

Top 10 per nationaliteit 
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Volgende verzoeken per nationaliteit  15 

 

Top aan de grens en in de gesloten centra 
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Vragen 
Terugbetaling kosten medische expertise asielzoekers (aan de grens) in detentie  

1. Voor asielzoekers op het grondgebied geldt volgens het vademecum van Fedasil dat de kosten die 
gemaakt worden voor een medische expertise die uitgevoerd wordt in het kader van een 25 
asielprocedure door Fedasil worden opgenomen. 

"Medische onderzoeken die nodig en nuttig zijn in het verloop van de procedure (herkenning tot 
slachtoffer van foltering, slachtoffer van besnijdenis, niet -besneden meisjes met risico op 
besnijdenis, DNA onderzoek als bewijs voor familie verwantschap…) mogen gedaan worden en 
zullen door Fedasil ten laste worden genomen." 30 

Wat is het beleid voor asielzoekers die worden vastgehouden door DVZ in enerzijds de gesloten 
centra en anderzijds in de terugkeerwoningen? Worden medische expertises gedekt? Als niet, 
waarom niet?  

Antwoord DVZ (Departement verwijdering): Indien de medische expertise gebeurt op vraag van 
een centrum-arts, worden de kosten gedekt door het centrum. Indien de medische expertise op 35 
eigen vraag is, staat de betrokkene zelf in voor de kosten, volgens de toepassing van het KB. 

Dublin-Italië 

2. Impliceren de eventueel getroffen maatregelen een mogelijke verlenging van de termijn van het 
BGV of een uitstel van de verwijdering (met verlenging van het BGV)? Zo ja, wat zijn daar dan de 
modaliteiten van?  40 

Antwoord DVZ: Wanneer iemand een verklaring van vrijwillige terugkeer heeft ondertekend, kan 
aan de diensten verwijdering een gemotiveerd verzoek worden gericht, om een verlenging van 
het bevel om het grondgebied te verlaten aan te vragen.  

  

3. Maakt België of verweegt België gebruik te maken van de soevereiniteitsclausule in dossiers 45 
waarvoor Italië in principe verantwoordelijk is zolang Italië omwille van COVID-19 weigert 
overdrachten te aanvaarden?  

Antwoord DVZ: Neen.  

4. Wat gebeurt er met personen in gesloten centra waarbij de verwijdering momenteel onmogelijk 
is? En cas de libération, est-ce qu’une prolongation du délai de l’OQT est accordée d’office (et 50 
pour quelle durée) ?  

Antwoord DVZ: Deze personen werden al vrijgesteld.  

5. Zijn gelijkaardige maatregelen van toepassing of gepland voor Dublinoverdrachten of 
verwijderingen naar andere lidstaten? Zijn er maatregelen getroffen voor de verwijderingen naar 
andere landen (China, Iran, …), met name voor risicopersonen?  55 

Antwoord DVZ: Elk dossier werd individueel bekeken om vast te stellen of verwijdering nog 
mogelijk is. 

6. Welke preventiemaatregelen rond het coronavirus worden in de gesloten centra genomen? 
Worden potentiële risicopersonen momenteel gescreend? Welke maatregelen zijn gepland als in 
een gesloten centrum iemand met het corona-virus is besmet?  60 
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Antwoord DVZ: Er werden instructies uitgevaardigd voor het personeel en de bewoners, m.b.t. 
de te volgen preventiemaatregelen. Er worden geen testen meer voorzien. Sinds 12/03 blijft 
iemand die ziek is in het centrum; enkel personen die zwaar ziek zijn worden overgebracht naar 
het ziekenhuis. Sinds 13/03 worden ook geen nieuwe binnenkomsten meer toegelaten, met 
uitzondering van personen uit de gevangenis of van aan de grens). Verder is er een strikt toezicht 65 
op wie het centrum binnen komt, en wordt het bezoek beperkt.  

Dublin - Griekenland  

7. Gelet op de huidige situatie in Griekenland, - en met name de aankondiging door de overheden 
dat de registratie van asielaanvragen wordt opgeschort en de financiële steun aan asielzoekers 
wordt beperkt, en dit vanaf 15 maart - , welk standpunt neemt de dienst Vreemdelingenzaken 70 
dan in met betrekking tot de overdracht van verzoekers om internationale bescherming naar 
Griekenland? Worden nog bijlagen 26quater uitgereikt? 

Antwoord DVZ: De activiteiten van de Dublin-cel zijn niet opgeschort.  

Pacheco of Klein Kasteeltje 

8. Moet een persoon in geval van reactivering van een verzoek om internationale bescherming na 75 
het verstrijken van de Dublin-termijn, zich naar PACHECO of naar het KLEIN KASTEELTJE begeven? 

Antwoord DVZ: Deze personen dienen zich aan te bieden in het aanmeldcentrum (Klein 
Kasteeltje), waar ze een duplicaat van hun bijlage 26/26quinquies zullen ontvangen. 

Identiteitsdocumenten 

9. Neemt DVZ steeds systematisch de originele identiteitsdocumenten? 80 

Antwoord DVZ: Neen, niet meer systematisch. 

Aanmeldcentrum  

10. (ook overgemaakt aan Fedasil) We merkten de afgelopen weken enkele keren op dat de deuren 
van het aanmeldcentrum vroegtijdig dicht gingen en dat mensen die nadien aankwamen om een 
verzoek om IB te doen werden weggestuurd. Op 9 maart 2020 werd zo de toegang aan 69 85 
personen geweigerd, zij kregen een blad mee, waarmee ze zich de volgende dag opnieuw kunnen 
melden. Zij kregen bijgevolg ook geen opvang. Is hier sprake van nieuwe asielquota? 

Antwoord DVZ: Neen 

a) Een aantal verzoekers om internationale bescherming krijgt geen afspraak meer bij de 
afgifte van hun bijlage (26/26 quinquies), er staat enkel een vermelding 'betrokkene zal 90 
later uitgenodigd worden’. Gaat het hier om een nieuwe praktijk van DVZ? Zo ja, gaat het 
dan om een stelselmatige praktijk? 

Antwoord DVZ: Op 05.03.2020 werd er binnen het Departement Internationale 
Bescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van start gegaan met een nieuwe 
werkwijze inzake convocaties.  95 

Deze nieuwe werkwijze voorziet dat in bepaalde gevallen er aan een verzoeker om 
internationale bescherming geen nieuwe datum meer zal worden toegekend (via de 
bijlage 26/26quinquies) om zich aan te bieden bij de DVZ, maar dat de verzoeker op een 
later tijdstip door de DVZ zal uitgenodigd worden.  
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Concreet betekent dit dat er een stempel met de melding “betrokkene zal later 100 
uitgenodigd worden” zal toegevoegd worden op de bijlage 26/26quinquies van de 
betrokkene.  

De betrokkene zal dan op een later tijdstip, per aangetekend schrijven – naar de laatst 
gekozen woonplaats – uitgenodigd worden om zich opnieuw aan te bieden in het kader 
van zijn procedure.  105 

Op die manier trachten we te vermijden dat te veel verzoekers gelijktijdig in de 
wachtzaal aanwezig zijn. 

b) Als dit niet stelselmatig gebeurt, bestaan er dan criteria om te bepalen wie betroffen is? 
En zo ja, dewelke?  

Antwoord DVZ: Deze praktijk zal voornamelijk toegepast worden bij dossiers, waarin de 110 
DVZ op korte termijn geen specifieke handelingen kan stellen. Deze praktijk wordt zo 
bijvoorbeeld al toegepast voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, in afwachting 
van de resultaten van het leeftijdsonderzoek en/of de aanstelling van een voogd. 

c) Hoe zit het met de personen zonder adres (personen bijvoorbeeld die van de opvang zijn 
uitgesloten wegens Dublin of bescherming in een andere lidstaat)?  115 

Antwoord DVZ: De uitnodiging zal steeds verstuurd worden per aangetekend schrijven 
naar de laatst gekozen woonplaats van de betrokkene.  

Artikel 51/2 van de wet van 15 december 1980 voorziet dat een vreemdeling die een 
verzoek om internationale bescherming indient, overeenkomstig artikel 50, §3 in België 
woonplaats dient te kiezen. Indien de verzoeker geen woonplaats heeft gekozen, wordt 120 
hij geacht woonplaats te hebben gekozen op het Commissariaat-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen.  

d) Verschillende verzoekers om internationale bescherming zitten in deze situatie en vinden 
bijvoorbeeld regelmatig onderdak bij de Samusocial. Is het mogelijk een adres bij de 
advocaat te kiezen? Zijn er andere oplossingen mogelijk?  125 

Antwoord DVZ: Een verzoeker heeft, in toepassing van artikel 51/2, inderdaad de 
mogelijkheid woonplaats te kiezen bij zijn advocaat. In dit geval voorziet de wet dat de 
oproeping ook rechtsgeldig kan gebeuren via faxpost of via elke andere bij een koninklijk 
besluit toegelaten betekeningswijze.  
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Mededelingen CGVS 130 

Een overzicht van de cijfers van 2019 zijn terug te vinden op de website van het CGVS 
(https://www.cgvs.be/nl/cijfers). 

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING  Februari 
2020 

2020 

Aantal personen dat een eerste verzoek om internationale bescherming indiende *  1.626 3.861 
Aantal personen dat een volgend verzoek om internationale bescherming indiende  364 868 
Totaal aantal personen dat een verzoek om internationale   
bescherming indiende  1.990 4.729 

BESLISSINGEN    
Tussen beslissingen    
Aantal personen waarvoor tot verder onderzoek (grens) werd beslist + aantal personen 
waarvoor het volgend verzoek ontvankelijk werd beschouwd  148 236 

Eind beslissingen    
Aantal personen dat een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus (VS) ontving  413 795 
Aantal personen dat een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 
(SB) ontving  80 175 

Aantal personen waarvoor het verzoek niet-ontvankelijk werd beschouwd  690 1.236 
Aantal personen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond werd beschouwd  65 132 
Aantal personen waarbij de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus werd 
geweigerd  541 933 

Aantal personen van wie het statuut werd ingetrokken of opgeheven  24 42 
 1.961 3.549 
Totaal aantal personen dat een beslissing ontving over hun verzoek om internationale 
bescherming   

   
Werklast eind januari 11.920 

Dossiers  

* Deze categorie bevat zowel de verzoeken ingediend aan de grens als op het grondgebied, alsook verzoeken 
ingediend door personen die via hervestiging (0 personen in februari) naar België zijn gekomen.  

   135 

https://www.cgvs.be/nl/cijfers
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Maatregelen getroffen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus:  

De bij het CGVS geplande persoonlijke gesprekken worden tot nader order geannuleerd (en sowieso 
t.e.m. 3 april). 

Het CGVS ontvangt momenteel geen externe bezoekers en werkt achter gesloten deuren. 

De hangende dossiers worden verder behandeld. Ook attestaanvragen worden behandeld. 140 

De gezondheid van medewerkers, verzoekers en andere bezoekers van het CGVS blijft prioritair. 

De vragen met betrekking tot de verzoeken om internationale bescherming en de gehoren kunnen via 
e-mail worden gericht aan de helpdesk Asielprocedure/Advocaten  (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be). 
Deze dienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 02/205 53 05. 

De erkende vluchtelingen en staatlozen kunnen hun vragen en aanvragen van documenten via e-mail 145 
richten aan de helpdesk Erkende vluchtelingen(cgrefugees@ibz.fgov.be) . Deze dienst is telefonisch 
bereikbaar op het nummer 02/205 53 07. 

Zie website van het CGVS: https://www.cgvs.be/nl/actueel/coronavirus-gehoren-opgeschort. 

Zodra er nieuwe maatregelen komen, laten we dit weten via onze website en onze Twitter-account 
https://twitter.com/CGVS_CGRA  150 

Vragen 
Verzoeken om internationale bescherming door Soedanese onderdanen in 2019  

1. [vraag aan DVZ] Hoeveel aanvragen heeft de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd?  

Antwoord DVZ: 179 

2. Hoeveel verzoeken zijn aan het CGVS overgemaakt?  155 

Antwoord DVZ: 169 

3. Hoeveel definitieve beslissingen heeft het CGVS genomen?  

Antwoord CGVS: 80 definitieve beslissingen (84 personen) 

4. Hoe zijn de beslissingen verdeeld? Erkenning van het vluchtelingenstatuut, van de subsidiaire 
bescherming en negatieve beslissingen? 160 

Antwoord CGVS: 

• Beslissingen van erkenning van de vluchtelingenstatus: 17 (17 personen) 
• Beslissing van toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: / 

• Beslissingen van weigering van de vluchtelingenstatus en van weigering van de subsidiaire 
beschermingsstatus: 34 (34 personen) 165 

Oproeping 

5. Hoe gebeurt de verzending van de oproepingen binnen het CGVS momenteel? Sommige 
opvangstructuren ontvangen die per fax, andere per brief. Soms gebeurt het ook dat enkel de 
advocaten die ontvangen. 

Antwoord CGVS: Basisprincipe: oproeping per fax met bewijs van ontvangst (voor verzoekers die in 170 
een opvangcentrum verblijven). De beslissingen worden per brief verstuurd. Tijdelijk worden 

mailto:cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be
mailto:cgrefugees@ibz.fgov.be
https://www.cgvs.be/nl/actueel/coronavirus-gehoren-opgeschort
https://twitter.com/CGVS_CGRA
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oproepingen voor een gehoor in sommige gevallen aangetekend verstuurd. Op termijn worden alle 
oproepingen opnieuw per fax met bewijs van ontvangst verstuurd. 

a) Op welke basis en in welke gevallen roept het CGVS de hele dag door op?  

Antwoord CGVS: Beoordeling in functie van de elementen uit het dossier.  175 

b) Op welk adres of bij welke contactpersoon bij het CGVS kan men concreet terecht voor 
procedurevragen? 

Antwoord CGVS: het CGVS gaat na of er een specifiek contactpunt of -adres bestaat. 

Kameroen 

6. Het conflict in Kameroen wordt steeds ernstiger. We zagen een dossier waarbij er subsidiaire 180 
bescherming werd toegekend aan mensen afkomstig uit het Engelstalig gedeelte. Heeft het CGVS een 
specifiek beleid ten aanzien van verzoekers uit Kameroen? En zoja wat houdt dat in?  

Antwoord CGVS: Er is steeds een individueel onderzoek voor erkenning status vluchteling. 

Voor personen afkomstig uit Engelstalige regio’s wordt rekening gehouden met de persoonlijke 
situatie en wordt eventueel de status subsidiaire bescherming toegekend.  185 

Griekenland 

7. Is het CGVS, rekening houdend met de huidige situatie in Griekenland van plan om het beleid te 
wijzigen inzake de behandeling van verzoeken die in België worden ingediend door personen die 
reeds een internationale bescherming in dat land genieten?  

Antwoord CGVS: Wat de verzoekers betreft die al een beschermingsstatus in Griekenland genieten 190 
blijft het beleid van het CGVS ongewijzigd (verzoek in principe onontvankelijk). 

Belangrijk is evenwel een onderscheid te maken tussen verzoekers van wie de procedure loopt (in 
Griekenland) en zij die een internationale beschermingsstatus hebben verkregen.  

El Salvador 

8. "Kunt u iets zeggen over de beschermingsgraad van onderdanen uit El Salvador tijdens de afgelopen 195 
6 maanden? " 

Antwoord CGVS: Voor de maanden januari en februari 2020, bedraagt de beschermingsgraad voor El 
Salvador 8,5%. 

Terugkeer 

Zoals bekend kan het CGVS de internationale bescherming intrekken van een persoon die naar zijn 200 
land van herkomst zou zijn teruggekeerd, als het meent dat die terugkeer een "persoonlijk gedrag 
vormt dat er later op wijst dat hij geen vervolging vreest" (art. 55/3/1 §2, 2° en art. 55/5/1 §2, 2° van 
de vreemdelingenwet).  

9. Is die mogelijke intrekking ook van toepassing indien een vluchteling die via hervestiging is 
aangekomen niet naar zijn land van herkomst terugkeert maar wel naar het derde land waar hij als 205 
vluchteling verbleef? (een Syriër die bijvoorbeeld naar Turkije terugkeert) 

Antwoord CGVS: In geval van terugkeer wordt het huidige karakter van de vrees of van het reële 
risico op ernstige schendingen getoetst aan de situatie zoals die in het land van herkomst bestaat. 
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10. Is een intrekking mogelijk als een hervestigde vluchteling naar dit derde land terugkeert om er een 
kind te begeleiden bij het regelen van formaliteiten voor gezinshereniging? 210 

Antwoord CGVS: Een terugkeer naar het derde land waar de vluchteling voordien had verbleven is 
doorgaans geen aanwijzing dat de vrees of het reële risico niet langer relevant zijn.  

11. Zo ja, is dan bekend hoeveel beslissingen van intrekking of stopzetting zijn genomen voor personen 
die bescherming hebben gekregen na een hervestigingsoperatie?  

Antwoord CGVS: Het CGVS beschikt niet over statistieken over het aantal beslissingen van intrekking 215 
of stopzetting voor personen die via hervestiging in België zijn aangekomen. 

 

 

Mededelingen van de RvV 
De cijfers van januari 2020 zijn beschikbaar op de website van de RvV: http://www.rvv-220 
cce.be/nl/rvv/cijfers.   
  

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 
Sept 2019 536 549 
Okt 2019 759 568 
Nov 2019 731 512 
Dec 2019 739 477 
∑ 2019 6.633 5.946 
Jan 2020 1.000 632 
Febr 2020 665 559 
∑ 2020 1.665 1.191 

225 

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 
Juni 2019 94 
Juli 2019 104 
Aug 2019 85 
Sept 2019 103 
Okt 2019 117 
Nov 2019 67 
Dec 2019 68 
∑ 2019 1.185 
Jan 2020 60 
Febr 2020 83 
∑ 2020 143 

http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers
http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers
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Werklast asiel materie  230 
Datum Aantal hangende beroepen inzake asiel 

01/03/2020 4.468 

Instroom asielberoepen in functie van het herkomstland 

Décembre 2019   Janvier 2020   Février 2020  

Palestine 74  Afghanistan 92  Afghanistan 70 
Afghanistan 71  Palestine 87  Syrie 65 

Guinée 65  Irak 83  Guinée 61 
Syrie 56  Guinée 77  Irak 56 
Irak 41  Syrie 72  Érythrée 42 

Gedetailleerde analyse uitstroom Asiel per dictum – volle rechtsmacht 

Finale arresten per dictum ∑ in 
Nov 2019 

∑ in   
Dec 2019 

∑ in   
Jan 2020 

∑ in   
Febr 2020 

Weigering  340 326 452 423 
Erkenning Genève (art.48/3)  21 34 25 22 
Weigering erkenning Genève (art. 48/3) – 
Toekenning subsidiaire bescherming (art.48/4) 3 9 5 6 

Annulatie  56 39 50 36 
∑ 420 408 532 486 

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 
Sept 2019 404 850 
Okt 2019 575 779 
Nov 2019 468 671 
Dec 2019 434 642 

 235 
∑ 2019 6.961 9.357 
Jan 2020 627 640 
Febr 2020 518 596 
∑ 2020 1.145 1.236 

Werklast inzake migratie 

Datum Aantal hangende beroepen 
inzake asiel bij de RvV 

01/03/2020 11.874 
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Om een verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan neemt de RvV bijkomende preventieve 
maatregelen. 

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot en met zondag 5 april 2020 zullen geen gewone terechtzittingen 240 
meer doorgaan. De reeds geplande terechtzittingen worden verplaatst naar een andere datum. De RvV 
zal de partijen tijdig van een nieuwe zittingsdatum op de hoogte stellen.  

De terechtzittingen in het kader van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid in het annulatie-
contentieux, de terechtzittingen in het kader van de versnelde procedure in volle rechtsmacht en de 
voorziene terechtzitting van de Verenigde Kamers van de RvV gaan gedurende deze periode wél door. 245 

Om besmettingen te vermijden vragen we iedereen wiens aanwezigheid in de gebouwen van de RvV 
vereist is om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op te volgen. 

De onthaalmedewerkers van de RvV zullen desgevallend verdere specifieke richtlijnen meedelen. 

 

 250 

Mededelingen Fedasil 
INSTROOM 3/2020 

 
GEMIDDELDE PER DAG 3/2020 

 255 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
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DVZ: IN NBMV 

 
SALDO IN-OUT        TOTAAL SALDO 2019: +7.283 PERS. 

 
IN & OUT 260 
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HERKOMSTLANDEN – TOEWIJZINGEN VERZOEKER INTERNATIONALE BESCHERMING 

 
HERKOMSTLANDEN: EVOLUTIE TOEWIJZINGEN VIB 

 265 
CAPICITEIT 
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CAPACITEIT VS BEZETTTING PER WEEK 
 

 270 
HERKOMSTLANDEN – GESLACHT - BEZETTING JANUARI 2020 

  
ADMINISTRATIEF STATUUT 2/2020 
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VRIJWILLIGE TERUGKEER (TOTAAL 2019: 2.426 PERSONEN -> -19% T.O.V. 2018) 275 

 

Vragen 
1. We zijn de voorbije maand getuige geweest van twee families die meerdere dagen in het 

aanmeldcentrum hebben verbleven. In beide gevallen ging het om mensen met kwetsbaar profiel (oa 
zwangerschap – PTSS – diabetis type 1 – slachtoffers foltering - …). Beide families waren vrijgesteld 280 
uit de FITT woningen van DVZ. Gezin A met statuut subsidiaire bescherming heeft in totaal twee 
weken en twee dagen in het centrum verbleven alvorens een toewijzing te krijgen. Het gezin werd 
eerst ook weggestuurd toen ze zich aanmelden aan de poort. Gezin B : in lopende procedure en was 
na 5 dagen weg uit het centrum.  

a) Wat is de verklaring dat deze kwetsbare gezinnen zolang in het centrum moeten blijven? 285 

Het opvangnetwerk heeft nog steeds te kampen met een ernstig tekort aan plaatsen. Dit 
heeft een impact op de snelheid waarmee er een geschikte opvangplaats kan worden 
toegewezen. Over wat er precies is gebeurd in deze 2 concrete gevallen, kreeg ik nog geen 
verdere informatie. 

b) Is er een apart beleid/procedure voor gezinnen die vanuit de FITT worden vrijgesteld en naar 290 
het Aanmeldcentrum worden gestuurd voor een toewijzing in het opvangnetwerk? Zoja wat 
houdt die procedure in?  

Fedasil verwijst naar DVZ. 



16 

PV de contact protection internationale – 18 mars 2020 

Aanmeldcentrum (ook overgemaakt aan DVZ) 

2. We merkten de afgelopen weken enkele keren op dat de deuren van het aanmeldcentrum vroegtijdig 295 
dicht gingen en dat mensen die nadien aankwamen om een verzoek om IB te doen werden 
weggestuurd. Op 9 maart 2020 werd zo de toegang aan 69 personen geweigerd, zij kregen een blad 
mee, waarmee ze zich de volgende dag opnieuw kunnen melden. Zij kregen bijgevolg ook geen 
opvang. Is hier sprake van nieuwe asielquota? 

Er werden geen quota ingevoerd, maar het is wel zo dat die dag een aantal personen (51) geen 300 
toewijzing kregen wegens een tekort aan opvangplaatsen. Intussen blijft het aanmeldcentrum 
gesloten voor nieuwe aanmeldingen omwille van de coronamaatregelen. 

Gerechtelijke procedures 

3. Sinds de recente maatregelen, waarbij opvang wordt geweigerd aan bepaalde groepen asielzoekers 
werden heel wat gerechtelijke procedures opgestart. In de commissiezitting van 3 maart 2020 sprak 305 
minister De Block van een 30-tal hangende procedures voor de arbeidsrechtbank. Kan Fedasil meer 
zicht geven op de uitkomsten van deze procedures. Hoe veel veroordelingen werden intussen 
uitgesproken en welke gevolgen worden hieraan gegeven? 

Er zijn 71 dossiers hangende voor de arbeidsrechtbank. Fedasil werd tot op heden 37 keer 
veroordeeld tot opvang. Dit is steeds een beslissing in kort geding (versnelde procedure) of op 310 
eenzijdig verzoekschrift (procedure waar Fedasil zelf geen partij is). De beslissingen zijn dan ook 
tijdelijk. Fedasil voert deze vrijwillig uit. Er is nog geen enkele beslissing ten gronde uitgesproken. 

Coronavirus 

4. Welke maatregelen heeft Fedasil genomen in het kader van het coronavirus?  

Sluiting van het aanmeldcentrum voor nieuwe aanmeldingen. Enkel heel kwetsbare NBMV worden 315 
nog doorverwezen. 

Specifieke instructies aan de opvangcentra over hygiëne en preventie, zowel voor bewoners als voor 
medewerkers. Ook instructies in geval van personen met coronasymptomen en in geval van 
besmette personen. Niet-essentiële activiteiten werden opgeschort. Ook terugkeerreizen werden 
opgeschort. De betekeningen voor einde opvang stoppen niet. 320 

5. Welke maatregelen zijn voorzien in geval van besmette personen? 

De medische diensten kregen specifieke instructies.  

6. Als verzoekers op wie de schorsing van Dublin-overdrachten naar Italië van toepassing zijn het 
opvangnetwerk hebben verlaten en België door het verstrijken van de termijn van zes maanden 
verantwoordelijk wordt gesteld, zullen ze dan worden opgevangen of zal de instructie van 3/01/2020 325 
worden toegepast?  

Er zijn geen transfers meer in het kader van Dublin noch terugkeervluchten. Fedasil doet dus ook 
geen transfers meer naar een Dublinplaats, noch OTP.  

Opvolgingsvragen 

7. Sinds een onderzoek in 2018 laat Fedasil de toegang tot individuele woningen in een Lokaal 330 
Opvanginitiatief (LOI) bij voorrang toe aan asielzoekers die afkomstig zijn uit landen met een 
beschermingsgraad van 80% of meer. 440  

a) Hoe berekent Fedasil deze beschermingsgraad? Wordt er rekening mee gehouden dat deze 
beschermingsgraad kan dalen als gevolg van bijvoorbeeld een (relatief) groot aantal niet-



17 

PV de contact protection internationale – 18 mars 2020 

ontvankelijkheidsbeslissingen van het CGVS, met name voor volgende verzoeken of personen die 335 
bescherming genieten in een andere EU-lidstaat? Worden deze categorieën uitgesloten om een 
beschermingsgraad "ten gronde" te berekenen die niet kunstmatig wordt verlaagd door deze 445 
fenomenen?  

b) Hoe vaak werkt Fedasil de lijst van landen bij die door dit percentage van 80% zijn betroffen?  

c) Waar kan de geactualiseerde lijst van deze landen worden gevonden?  340 

d) Is het nog mogelijk voor verzoekers die geen onderdaan zijn van deze landen, om naar een LOI te 
worden overgeplaatst? Zo ja, onder welke voorwaarden en in welke tekst kunnen we die 450 
terugvinden?  

Mevrouw Machiels geeft aan dat zij de informatie die ze verschaft nog zal bevestigen.  

De beschermingsgraad wordt berekend op basis van gegevens van het CGVS. Deze berekening 345 
vindt om de zes maanden plaats, in februari en vervolgens in juli of augustus. 

De lijst van landen van herkomst met deze hoge beschermingsgraad wordt meegedeeld aan het 
opvangnetwerk, zodat de centra de betrokken bewoners kunnen informeren. 

De nationaliteiten met een beschermingsgraad van 80 procent of meer zijn momenteel Eritrea, 
Yemen, Syrië, Libië en Burundi. Bij de berekening wordt er geen rekening gehouden met 350 
herkomstlanden met percentages die niet representatief zijn, bv. omdat het slechts één gezin 
betreft en dat gezin kreeg een positieve beslissing want dan is de beschermingsgraad meteen 
100%. 

Mevrouw Machiels bevestigt dat deze percentages enkel gebaseerd zijn op de beslissingen ten 
gronde.  355 

8. Hoe probeert Fedasil de waardige levensstandaard te waarborgen van de personen die worden 
uitgesloten van de opvang op basis van de nieuwe instructies? 

Als het recht op materiële hulp wordt beperkt, ontvangen personen informatie over daklozenopvang 
en hulporganisaties en over juridische bijstand. 

9. Zal de opvangwet aangepast worden naar aanleiding van het HvJ arrest nr. C 233/18 van 12 360 
november 2019? Het Hof stelt in dit arrest dat een uitsluiting uit de materiële opvang als sanctie niet 
in overeenstemming is met de opvangrichtlijn. Zal Fedasil, in afwachting van een aanpassing van de 
wet, de tijdelijke/definitieve uitsluiting uit de opvang niet langer toepassen? 

Mevrouw Machiels geeft aan dat ze dit zal navragen. Fedasil gaat momenteel intern na hoe het 
arrest van het Hof van Justitie kan worden toegepast. Op dit moment is de praktijk nog niet 365 
gewijzigd.   
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Mededelingen Dienst Voogdij 

Signalementen Jan 2020 Febr 2020 Maart 2020 

Eerste signalementen NBMV1 400 298 209 
Door de politie : 222 143 97 
Door de DVZ 130 113 78 
Andere 48 38 34 
Verzoeken IB2 120 106 65 
Alle signalementen3 630 568 399 

Identificatie Jan 2020 Febr 2020 Maart 2020 

Leeftijds-beslissingen 400 298 209 

Twijfels geuit 198 137 99 

Aantal uitgevoerde testen 63 63 39 
Meerderjarig 35 33 39 
Minderjarig 14 8 20 
Betekende Beslissingen 47 42 62 

  

 
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 Bijvoorbeeld : sociale diensten, NGO, CLB, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, Jeugdrechtbank.  
3 Die gegevens omvatten meerdere meldingen voor eenzelfde persoon. 
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Top 5 nationaliteiten – eerste signalement 

2020 Jan 2020 Febr 2020 Maart 2020 

Afghanistan 55 57 28 

Algerije 36 40 20 
Eritrea 88 57 34 
Marokko 52 41 25 
Soedan 21 3 5 

Leeftijdscategorie 370 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar 16-17 jaar >=18 jaar onbepaald Sub-totaal 2020 
Januari 2020 4 15 113 253 15 0 400 
Februari 2020 6 4 85 189 11 3 287 
Maart 2020 10 2 66 126 5 0 209 

Aanstellingen en beëindigingen van voogdijen 
 

Jan 2020 Febr 2020 Maart 2020 

Lopende voogdijen 2.623 2.683 2.700 
Nieuwe aanstellingen 235 148 145 
Stopzetting Voogdij 134 120 120 

Profiel jongeren onder voogdij – Meest voorkomende nationaliteiten 
 

Januari 2020 Februari 2020 Maart 2020 
Afghanistan 93 56 41 
Marokko 25 13 10 
Syrië 13 5 6 
Eritrea 11 4 7 
Congo (R.D.C.) 9 4 4 
Guinee 8 4 8 
Algerije 8 7 0 
Somalië 5 5 3 
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Mededelingen IOM 

 

 
204 IOM 
AVRRs from 
Belgium in 

February. 81% 

by plane, 19% 
by land  

 

 
55 % received a small cash 
reinstallation grant  
(EUR 250 adult/EUR 125 child) 

and 21 persons received 
transit assistance to reach final 
destination in February  

 

 
 204 IOM AVRRs 
from Belgium in 2020 

to 58 countries of 
origin  

 

Top 5 van voornaamste landen van vrijwillige terugkeer  375 

  
 

December 2019 
  

Januari 2020 
  

Februari 2020 
 

1   Oekraïne 33  Brazilië 44  Brazilië 59 
2   Brazilië 32  Oekraïne 21  Roumenië 30 
3   Georgië 9  Georgië 18  Georgië 19 

4 
 

El Salvador 7  Afghanistan 10  El Salvador 10 

5 
 

Irak 7  Rusland 9  Rusland 8 

Totaal vrijwillige terugkeer voor alle nationaliteiten 

    Totaal 
december 2019 152  Totaal januari 

2020 202  Totaal februari 
2020 204 
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Vrijwillige terugkeer per continent en per provincie 
 Januari 2020 Februari 2020 Totaal 2020 

CONTINENT 
Afrika 16 23 39 
Azië 64 38 102 
Europa 62 64 126 
Latijns-Amerika en Caraïben 60 79 139 

Statuut van teruggekeerde personen en verdeling per doorverwijzende partnerorganisatie 

  Januari 2020 Februari 2020 Totaal 2020 

Migranten in irregulier 
verblijf    104 124 228 

Uitgeprocedeerde 
verzoeker IB   67 54 121 

Verzoeker IB die zijn 
procedure heeft stopgezet    31 26 57 

  Januari 2020 Februari 2020 Totaal 2020 
NGO 90 126 216 
Fedasil 103 61 164 
DVZ 0 2 2 
Rode Kruis en Croix Rouge 7 8 15 
IOM 2 7 9 
TOTAAL 202 204 406 

Re-integratie – bijstand 

Top bestemmingslanden Februari 2020 Hulp bij reintegratie voor 
kwetsbare personen Februari 2020 

Georgië 11 Medische begeleiding   12 

El Salvador 8 Medische noden met 
escorte    0 

Brazilië 

4 

Zwangere vrouwen 0 

Mongolie Famillies met kinderen 4 
(10 personen) 

Senegal Alleenstaande ouder 0 
  Oudere personen 1 
  NBMV 0 
  Ex-NBMV 0 
  Slachtoffer mensenhandel 1 
Aantal personen– totaal 
aantal bestemmingslanden 59 TOTAAL 24 
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Cijfers (vrijwillige terugkeer) de gesloten centra en het Rode Kruis, le Croix Rouge en 

Gesloten centra – Februari 2020 Personen 

Centrum voor Illegalen - Merksplas 1 

Repatriëringscentrum 127bis 1 

Totaal aantal 2 

 380 
Rode Kruis – Februari 2020 Personen 

Croix-Rouge 5 

Rode Kruis Vlaanderen 3 

Totaal aantal 8 

Mededelingen UNHCR 

De binnen het kader van de COVID-19-crisis gepubliceerde documenten, te beginnen met een verklaring 
van de Hoge Commissaris van 19 
maart: https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-
commissioner-refugees-covid-19-crisis.html 385 

• Centrale beschouwingen van het HCR over de toegang tot het grondgebied voor personen die in 
de huidige context internationale bescherming nodig hebben (beschikbaar in het Engels)-   
Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in 
the context of the COVID-19 response:  https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html 

• De Europese Commissie heeft deze week richtsnoeren voorgesteld voor grensmaatregelen om 390 
de gezondheid te beschermen en goederen en essentiële diensten beschikbaar te houden (in het 
Engels): https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-
management.pdf 

• De waarnemingen van het HCR over deze richtsnoeren: UNHCR Legal Considerations with regard 395 
to the EU Commission´s Guidelines for border management measures to protect health and 
ensure the availability of goods and essential 
services https://www.refworld.org/docid/5e7882484.html 

• Het HCR en de IOM hebben deze week helaas de reizen van vluchtelingen in het kader van een 
hervestiging stopgezet. Het persbericht is beschikbaar 400 
op: https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/3/5e7208c5a/loim-hcr-annoncent-suspension-
temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html 

Diverse 

Myria blijft telefonisch en digitaal bereikbaar rekening houdend met de covid-19-maatregelen. 

https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7132834.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605849585&sdata=zWTr9kIQgIM3%2BQgHL1Myz79%2BALJ8OTSpK%2F0gfaq%2B4to%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://www.refworld.org/docid/5e7882484.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Ffr%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e7208c5a%2Floim-hcr-annoncent-suspension-temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=YCoivH4l5bcANHWW0Rk9vRD7uSlkEQOTy7zFJCrUWtM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Ffr%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e7208c5a%2Floim-hcr-annoncent-suspension-temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=YCoivH4l5bcANHWW0Rk9vRD7uSlkEQOTy7zFJCrUWtM%3D&reserved=0
https://www.myria.be/nl/contact
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Het volgende contactverslag zal opgemaakt worden de week van 6/5/2020 405 

Heeft u vragen voor de betrokken instanties? 

Gelieve deze over te maken voor 29/4/2020 à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 20/5, 17/6, 16/9, 21/10 en 18/12 

 

mailto:myria@myria.be
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