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Schriftelijk verkregen antwoorden op de voorgelegde vragen
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Mededelingen DVZ
Een overzicht van de cijfers van maart 2020 zijn 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
Op het grondgebied (Pacheco)
In de gesloten centra, gevangenissen en woonunits
Aan de grens
Totaal
Totaal 2018
Aantal werkdagen
Verzoeken per werkdag (Pacheco)
Beslissingen
Overdracht CGVS
25/26quater
Zonder voorwerp
Beslissingen

15

Januari 2020
2.608
49
82
2.739
2.765
22
124,50
Januari 2020
3.011
406
147
3.564

Februari 2020

Maart 2020

2.063
20
99,50
Februari 2020

2.118
11
101,45
Maart 2020
1.349
330
90
1.769

1.895
45
50
1.990

2.942
416
206
3.564

1.038
46
32
1.116

Top 10 per nationaliteit
250
183
123

Februari 2020
Maart 2020

160

100
63

71 61

73

105
54

48 52

49 44

68

44
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Volgende verzoeken per nationaliteit
105
60

48

Februari 2020
16

Afghanistan

Irak

Maart 2020

16
Somalië

Turkije

9

4

Marokko

8

4

Februari 2020

Cuba

Top aan de grens

Top in de centra

Top aan de grens en in de gesloten centra

4

Maart 2020

Turkije

20

9

Georgië

5

20
NBMV: leeftijden – sexe – voornaamste nationaliteiten

Afghanistan

57

6

Guinee

Maart 2020
10

Eritrea

Februari 2020

14

7

26

16-17

NBMV (N =62)
V; 6

42
M; 56

14-15

0-13

17
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Vragen
25

ONLINE REGISTRATIE
Algemeen
1. Hoeveel personen hebben sinds de invoering van het onlineformulier een afspraak aangevraagd?

30

Niet-definitieve cijfers: in april zijn via het webformulier, 1.091 afspraken aangevraagd. Van die
1.091 aanvragen kunnen we er 879 overhouden, aangezien een aantal personen voor zichzelf
verschillende aanvragen om een afspraak hebben ingediend.
Het is echter belangrijk te benadrukken dat niet alle personen die het registratieformulier invulden
en verstuurden effectief de intentie hebben een (nieuw) verzoek te doen. Een deel van de aanvragen
werd verstuurd door personen die nog in procedure zijn.

35

In een aantal gevallen betrof het een aanvraag van een verzoeker die eerder een bijlage 26quater
ontvangen hebben.
2. Krijgt iedereen die het formulier stuurt effectief een afspraak? En opvang?
a) Hoeveel van de personen die het registratieformulier tot nu invulden, kregen een uitnodiging?
Tot op heden (04.05.2020): 350 uitnodigingen werden verstuurd (1 uitnodiging per
alleenstaande persoon of 1 uitnodiging per familie).

40

Op 79 verstuurde uitnodigingen:
- is er ofwel geen antwoord gekomen en is de persoon ook niet komen opdagen;
- heeft de persoon laten weten om persoonlijke redenen, op de afgesproken datum niet te
kunnen komen;
- of heeft de persoon een afspraak op een andere datum gevraagd.

45

266 personen hebben zich ook effectief aangeboden.
b) Hoeveel van hen werden opgevangen?
Antwoord Fedasil: zie paragraaf 590.
3. Kan u uitleg geven over het verloop van het proces na aanmelding?

50

55

60

-

Elke persoon ontvangt een uitnodiging met vermelding en een precieze datum en tijdstip waarop
ze zich kunnen aanbieden in het AC. Bij de uitnodiging wordt eveneens een lijst met
aanbevelingen (met pictogrammen) betreffende de gezondheidsvoorschriften meegestuurd,
alsook een document (in één van de door hen opgegeven gesproken talen) m.b.t. de
voorwaarden om zich aan te bieden.

-

Elke verzoeker dient bij zowel bij binnenkomst, als bij vertrek de handen te ontsmetten. Er zijn
dispensers met hydroalcoholische gel ter beschikking.

-

De loketten werden voorzien van plexiglas om een direct contact tussen de verzoeker en de
medewerker (en eventueel de tolk) te vermijden.

-

Er worden slechts een beperkt aantal personen tegelijkertijd in de lokalen binnen gelaten (bvb
families worden samen binnengelaten)

-

Op de uitnodiging staat gepreciseerd hoe laat de persoon zich moet aanbieden bij het AC. De
persoon zal niet eerder dan dit vooropgestelde tijdstip, binnen gelaten worden.
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65

-

Er werden eveneens affiches opgehangen in de wachtzaal, om de verzoekers nogmaals van de
problematiek bewust te maken (hygiëne en dragen van mondmaskers).

-

Aan het loket wordt het registratieformulier (eventueel met behulp van een tolk) vervolledigd en
zal de verzoeker onmiddellijk een bijlage 26/26QQ ontvangen, met daarop de vermelding dat hij
later zal uitgenodigd worden.

Selectie en profielen
70

4. Kunnen jullie een zicht geven op de profielen die werden uitgenodigd? / Wat is hun profiel
(kwetsbaar, eerste verzoek, volgend verzoek, …) ?
Er wordt sowieso prioriteit gegeven aan volgende categorieën:
- Families met kinderen
- Kwetsbare personen (Ouderen (65+), niet-begeleide minderjarigen)
In een eerste fase lag de focus voornamelijk op deze twee categorieën.

75

Waren uitgenodigd, personen die een 1ste verzoek om bescherming indienen, die een volgend
verzoek indienen, en ook personen voor wie België verantwoordelijk is geworden voor het
onderzoek van het verzoek.
Momenteel krijgen families met kinderen en kwetsbare personen nog steeds absolute prioriteit,
maar ook alle andere categorieën kregen al een uitnodiging of zullen nog een uitnodiging ontvangen.

80

5. Hoe gebeurt de selectie?
De aanvragen worden door de medewerkers bekeken. Vervolgens zal prioriteit gegeven worden aan
de categorieën die hierboven genoemd werden.
6. Hoeveel NBMV hebben sinds de invoering van het onlineformulier een afspraak aangevraagd? 18
a) Zijn die prioritair? ja

85

b) Binnen de hoeveel dagen krijgen zij een afspraak?
De verzoeken van MENA's worden zo snel mogelijk behandeld, in de mate van het mogelijke de
dag van ontvangst van het verzoek. De termijn in werkdagen tussen de ontvangst van het
verzoek en de verzending van een uitnodiging met daarin vermelding van de datum en het
tijdstip van de uitnodiging, bedraagt niet meer dan twee werkdagen.

90

E-mails die op feestdagen en in het weekend worden verstuurd, worden de eerstvolgende
werkdag behandeld.
7. Welke opvolging gebeurt er t.a.v. personen die eventueel niet meteen worden uitgenodigd?
Deze zullen op een later tijdstip uitgenodigd worden.

95

(Duurtijd tot) oproeping en opvolging
8. Kan u uitleggen hoe personen worden opgeroepen?
9. Quel est le délai moyen :
a) Entre la réception du formulaire et l’envoi d’une date de rendez-vous?
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100

Hoe lang moet een verzoeker gemiddeld wachten op de uitnodiging nadat hij het formulier heeft
ingevuld en verstuurd?
Voor kwetsbare personen ontvangen de NBMV's binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het
verzoek een uitnodiging.
Voor andere categorieën mensen geldt deze termijn niet.
b) Entre l’envoi de la date de rendez-vous et le rendez-vous?

105

Hoeveel tijd is er tussen de uitnodiging en de dag van de afspraak?
Voor de NBMV’s bedraagt de gemiddelde termijn tussen de uitnodiging en de afspraak 4,71
kalenderdagen. Ook de NBMV's die reeds in een Fedasil-structuur verblijven worden bij deze
gemiddelde termijn meegerekend.
Voor de gezinnen met kinderen bedraagt de gemiddelde termijn 7 kalenderdagen.

110

115

Voor de andere categorieën personen kan de gemiddelde termijn in dit stadium niet worden
berekend, aangezien nog niet alle personen in deze andere categorieën zijn uitgenodigd.
De data van de uitnodigingen zijn ook afhankelijk van de aanwezigheid van tolken. We groeperen
de aanvragen per taal, zodat de tolken zich op één bepaalde dag voor hun specifieke taal
verplaatsen. Op die manier kunnen ook de verplaatsingen naar het Klein Kasteeltje worden
geregeld, rekening houdend met de overheidsmaatregelen inzake social distancing.
Hoe hoger het aantal verzoekers voor een bepaalde taal, hoe waarschijnlijker het is dat de
verzoekers over meerdere dagen gespreid worden uitgenodigd.

120

125

Aangezien het hier om een volledig nieuwe registratieprocedure gaat, waarbij tijdens de hele
procesflow de strikte aanbevelingen van social distancing moeten gerespecteerd worden,
worden de eerste weken gebruikt als testfase. Het is de bedoeling om het aantal registraties
geleidelijk te verhogen in de komende weken in functie van het aantal aanvragen, maar steeds
binnen de limieten van wat voorgeschreven is op vlak van volksgezondheid.
10. We stellen vast dat niet alle verzoekers binnen eenzelfde termijn een afspraak krijgen (soms meer
dan een week). In tussentijd verblijven zij in precaire situaties, zoals in opvang van vrijwilligers,
daklozenopvang of gewoonweg op straat. Kunt u iets meer vertellen over de criteria die bepalen in
welke volgorde de verzoekers worden ontvangen? Welke categorieën zijn prioritair?
Zie vraag 4 en 5

130

11. We stellen vast dat sommige verzoekers nog steeds geen afspraak hebben gekregen, na een verzoek
dat reeds verschillende dagen geleden is ingediend. Geeft DVZ altijd een afspraak wanneer een
verzoek behoorlijk is ingediend? Zo niet, kunt u ons dan vertellen welke categorieën verzoekers geen
afspraak krijgen en of ze deze beslissing dan betekend krijgen?
Zoals eerder gesteld worden er geen bepaalde categorieën uitgesloten, maar krijgen gezinnen met
kinderen en kwetsbare personen wel voorrang.
Sommige personen zullen iets langer moeten wachten dan andere.

135

Anderzijds is het wel zo dat personen die een foutieve e-mailadres invullen (disclaimer: kon niet
verstuurd worden), geen uitnodiging ontvangen.
Ontvangen geen uitnodiging:
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-

personen wiens procedure nog loopt bij het CGVS of voor de RvV, of die nog tijdig een
opschortend beroep bij de RvV kunnen indienen. Ze ontvangen een antwoord met daarin
toelichting bij de reden voor het niet-versturen van een uitnodiging.

-

personen die om informatie vragen voor een andere procedure - het verzoek om informatie
wordt dan naar de bevoegde dienst gestuurd

140

12. Wat gebeurt er indien iemand een uitnodiging kreeg, maar niet of niet tijdig aanwezig was in het
aanmeldcentrum?
145

Dit staat vermeld in het document m.b.t. de voorwaarden om zich aan te bieden die de personen
samen met de uitnodiging meegestuurd krijgen. Dit document is opgesteld in de taal van de
verzoeker (zoals aangegeven in het formulier).
Er wordt uitgelegd dat het van belang is om zich stipt op de voorziene datum en het opgegeven uur
aan te bieden:

150

155

-

Een persoon die te vroeg komt, zal niet eerder kunnen binnengelaten worden dan het
opgegeven uur

-

Een persoon die te laat komt, zal geen toegang meer kunnen krijgen tot het gebouw en zal een
nieuwe afspraak moeten vragen

-

Een persoon die vooraf verwittigde dat ze niet aanwezig zal zijn, zal opnieuw gecontacteerd
worden voor een aanvraag.

Een persoon die niet komt opdagen zal via het onlinewebformulier een nieuwe aanvraag moeten
doen.
Het is belangrijk om de vooropgestelde planning strikt te volgen, om aan de aanbevelingen van de
Regering te kunnen voldoen.
160
Toegankelijkheid en formulier
13. Krijgt DVZ veel vragen over het formulier? Hoe worden deze beantwoord of naar waar worden
personen doorverwezen voor hulp?
Neen, de cel registratie krijgt niet veel vragen over het formulier zelf.
165

Vragen van derden. We kregen vragen over het bewijs van ontvangst (er zat een fout in het systeem,
die intussen is hersteld). Er waren vragen over de link naar het online formulier en vragen over "hoe"
een verzoek moest gebeuren.
14. We stellen vast dat heel wat personen geen toegang hebben tot Internet. Worden er in dit
verbandmaatregelen genomen?

170

175

Momenteel is er geen alternatief beschikbaar, waarmee we de overheidsmaatregelen kunnen
naleven. Toch onderzoeken we mogelijke oplossingen waarbij we deze maatregelen zouden kunnen
respecteren, en die tegelijk rekening houden met de indeling van de locaties en de naleving van de
veiligheidsmaatregelen op vlak van gezondheid en openbare orde in het Klein Kasteeltje.
15. Het ziet er naar uit dat de huidige situatie nog wel een aantal weken zal aanhouden, we denken dan
ook dat het risico bestaat dat vele verzoekers een formulier zullen opsturen met foute informatie,
omdat ze het Frans of Nederlands niet voldoende machtig zijn om het correct in te vullen. Wat met
die problemen bij het invullen , die gevolgen dreigen te hebben voor de tijd die nodig is om de
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verzoeken te registreren en dus voor de tijd die de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken
met elke verzoeker zullen moeten doorbrengen?
180

Het is inderdaad zo dat er op moment van registratie nog gegevens dienen gecorrigeerd te worden,
maar dit werd vooraf ook ingecalculeerd.
Het tijdslot, dat per persoon voorzien is, is voldoende om dit allemaal te verwerken.

185

190

16. De uitleg bij het formulier om een afspraak aan te vragen is in verschillende talen beschikbaar. Het
formulier zelf daarentegen is er enkel in het Frans en Nederlands. Het zou relatief makkelijk zijn om
het formulier te vertalen en om DVZ de antwoorden met de tabbladen in het Frans en Nederlands te
bezorgen. We stellen vast dat de verzoekers om internationale bescherming heel wat moeite hebben
om dit formulier in te vullen, vooral dan omwille van het taalprobleem. Ciré en Vluchtelingenwerk
Vlaanderen hebben intussen enkele vertalingen ervan op hun website. Zal DVZ nog zelf in een
vertaling van het formulier voorzien én de mogelijkheid om het formulier effectief in deze vertaalde
versies in te vullen?
We vallen op het gemeenrecht voor wat betreft het taalgebruik in bestuurszaken en meer bepaald
op de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966.

195

200

205

210

215

Krachtens artikel 40, tweede lid, van deze gecoördineerde wetten stellen de centrale diensten, de
berichten en mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn in het Nederlands en in
het Frans. We kunnen deze formulieren dus niet in een andere taal ter beschikking stellen (tenzij in
het Duits).
17. We merkten dat het formulier niet toegankelijk is voor een buitenlandse smartphone of computer.
Dit is problematisch voor verzoekers die geen Belgische Simkaart of IP-adres hebben of die geen hulp
krijgen van personen die al langer in België verblijven. Voor het bekomen van een Belgische Simkaart
moet de aanvrager zich kunnen identificeren. Zonder identiteitsdocumenten is dit niet mogelijk.
Asielzoekers beschikken vaak niet over deze identiteitsdocumenten. Kan hieraan iets gedaan worden?
Het webformulier is inderdaad enkel toegankelijk voor Belgische SIM-kaarten en IP-adressen, dit om
te vermijden dat personen een afspraak zouden vragen vanuit het buitenland. Een asielzoeker moet
op het Belgisch grondgebied aanwezig zijn om een verzoek om internationale bescherming in te
dienen.
18. Wanneer je het formulier invult en verstuurt, krijg je op het scherm een bevestiging dat het goed
verstuurd is en dat je een bevestigingsmail zal krijgen. Wij kregen echter nog geen enkele
bevestigingsmail (ook niet in ongewenste mail of spam), terwijl wij aan het Klein Kasteeltje al mensen
ontmoetten die deze wel hadden gekregen. We hadden de indruk dat dit vooral mensen waren die
aan het begin van deze nieuwe maatregel het formulier ingevuld hebben. We kregen dit signaal ook
van anderen. Kan er terug voor gezorgd worden dat elke verzoeker een bevestigingsmail krijgt, zodat
deze tenminste een bewijs van hun aanvraag hebben?
Naar verluidt ontvangen de verzoekers niet langer een bewijs van ontvangst. Is het de bedoeling dat
daar iets aan wordt gedaan?
Bij de lancering van het online formulier werd er geen bewijs van ontvangst verstuurd. Deze functie
werd er later aan toegevoegd. Achteraf werd een fout ontdekt, die intussen is gecorrigeerd.
Sindsdien zou het probleem dus verholpen moeten zijn. Neem echter gerust contact op met de
Dienst Vreemdelingenzaken, mochten er nieuwe problemen worden vastgesteld
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220

225

230

19. Krijgt de verzoeker op de dag van de afspraak de kans om de gegevens te vervolledigen of
bijvoorbeeld nog reis- of identiteitsdocumenten voor te leggen? Het formulier vraagt immers dat elke
zijde van een paspoort gefotografeerd wordt en in één bestand ge-upload wordt, wat niet mogelijk is
als je foto’s met je smartphone neemt.
Wat de documenten betreft die bij het formulier moeten worden gevoegd, is het zo dat heel wat
verzoekers om internationale bescherming weliswaar een smartphone hebben maar het toch soms
moeilijk hebben om de gevraagde documenten te uploaden. Bovendien zullen zij hun documenten
niet kunnen scannen zoals gevraagd in de toelichting bij het formulier. Via het formulier kunnen ze
slechts één document uploaden, terwijl er in de toelichting wordt gevraagd om elke pagina van het
document te scannen. Dit lukt dus niet voor verzoekers die enkel over een smartphone beschikken,
aangezien het moeilijk, zo niet onmogelijk is om de foto's in één enkel document te bundelen. Ze
zouden hooguit een foto van de hoofdpagina van hun paspoort kunnen uploaden. Volstaat dit?
Het opzet blijft om zoveel mogelijk vooraf de foto en documenten te ontvangen om het
registratieproces te faciliteren, om de tijd die de registratie de dag zelf in beslag neemt (en dus ook
het contact tussen de betrokken actoren), zo kort mogelijk te houden.

235

240

Indien het echter onmogelijk is de gevraagde documenten mee te sturen, kunnen deze nog de dag
zelf voorgelegd worden. Ook de foto kan in het aanmeldcentrum genomen of hernomen worden
indien deze niet aan de kwaliteitsnormen voldoet.
20. We merken dat er een limiet staat op het aantal tekens dat in het vak “aandachtspunten” kan
ingevuld worden (200 tekens of 3,5 regels), terwijl dit de enige plek is waar verzoekers kunnen
communiceren over bepaalde kwetsbaarheden of bijzondere noden, of opmerkingen kunnen maken.
a) Is er een mogelijkheid om dit uit te breiden?

245

Neen, dit is niet opportuun. De bedoeling is dat de persoon kan wijzen op een belangrijk element
waarmee rekening moet worden gehouden wanneer hij zich in het aanmeldcentrum aanbiedt.
Dit is zeer praktisch om verzoekers en medewerkers te helpen bij de voorbereiding van de
uitnodigingen. We willen de informatie die erin vermeld kan worden beperken om te voorkomen
dat we informatie ontvangen die niet essentieel is voor het louter vaststellen van een datum en
tijdstip van afspraak.
b) Indien niet, welke punten zijn het belangrijkste om te vermelden?

250

c) Welke punten kunnen m.a.w. bepalend zijn om de datum van de afspraak en een eventuele
voorrang te bepalen?
Op het formulier worden specifieke aandachtspunten gevraagd, zoals bvb het feit dat iemand in
een rolstoel zit, of specifieke zorgen nodig heeft, te vermelden. Hiervoor volstaan 200 tekens.
Er kan ook worden vermeld of bijvoorbeeld een broer of zus eveneens een verzoek heeft
ingediend, zodat ze op dezelfde dag naar het aanmeldcentrum kunnen worden uitgenodigd.

255

260

21. Blijkbaar hebben verzoekers om bescherming grote moeite om dit formulier alleen in te vullen, omdat
zij niet over voldoende vaardigheden beschikken. Bovendien weten ze zelden hoe ze een e-mailadres
moeten gebruiken. Tot slot zijn er ook altijd verzoekers die zonder afspraak naar het Klein Kasteeltje
komen, zonder op de hoogte te zijn van de te volgen procedure. Is DVZ van plan een fysiek
informatiepunt te openen waar verzoekers over een computer zouden beschikken om het formulier
in te vullen en waar het DVZ-personeel hen kan tonen hoe ze het formulier moeten invullen?
Wie naar het Klein Kasteeltje komt wordt mondeling meegedeeld dat ze het formulier online moeten
invullen.
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265

Momenteel kan het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken voor mensen die ter plaatse een
afspraak in het Klein Kasteeltje willen, het online formulier niet invullen of bij het invullen helpen. Dit
zou neerkomen op het herinvoeren van het systeem zoals het vóór de coronamaatregelen bestond
en net dat systeem mag door de overheidsmaatregelen momenteel niet meer worden toegepast.
Bovendien zouden we specifieke lokalen nodig hebben voor de opening van een informatiepunt en
in het aanmeldcentrum heeft DVZ er geen.

270

Evaluatie van het systeem
22. Wat zijn de eerste bevindingen? Hoe beoordelen de diensten de opstart van het onlineregistratiesysteem de voorbije weken?

275

De registraties worden op een gestructureerde manier georganiseerd. Er zijn geen lange wachtrijen
meer voor de verzoekers en de prioriteiten, kunnen op basis van de verkregen informatie,
onmiddellijk bepaald worden.
Via dit systeem, dat op zo'n korte tijd niet makkelijk uit te rollen was, konden de
registratieactiviteiten in het Klein Kasteeltje worden voortgezet, wat positief is.

280

We zijn ons er echter ook van bewust dat voor sommige verzoekers problemen worden gemeld. We
blijven dus werken aan wat voor verbetering vatbaar is, om de vragen die ons al zijn voorgelegd te
beantwoorden.
Opvolging
23. Hoe verloopt de afgifte van de bijlage 26 op dit moment concreet?
De verzoeker krijgt zijn bijlage 26/26QQ overhandigd op het moment dat hij zich aanbiedt in het AC

285

290

24. (ook overgemaakt aan Fedasil) We vroegen ons af of het verzoek om internationale bescherming
werd geacht te zijn ingediend, zodra het formulier door de Dienst Vreemdelingenzaken was
ontvangen, zoals bepaald in artikel 6, lid 4, van richtlijn 2013/32/EU?
Het online aanvragen van een afspraak om een verzoek om internationale bescherming te laten
registreren mag niet gelijkgesteld worden met het indienen van een verzoek in de zin van artikel 6,
lid 4, Procedurerichtlijn omdat eerst het verzoek moet worden gedaan (en geregistreerd).
Kan de materiële steun dan ook worden toegekend, zodra dit formulier is verstuurd (op basis van het
bewijs van ontvangst)?
Zie Fedasil zie paragraaf 590.

295

25. Zullen verzoekers zelf uitgenodigd worden door DVZ voor een nieuwe afspraak in het
Pachecogebouw? Via welke weg zal DVZ hen contacteren?
Ja. De betrokken personen krijgen persoonlijk een uitnodiging doorgestuurd.
26. Hoe gebeurt de opvolging voor de interviews?

300

In een eerste fase zal het aantal uitgenodigde verzoekers sterk worden beperkt. Elke verzoeker
ontvangt een uitnodiging van de cel Interviews met vermelding van de datum en het tijdstip waarop
hij zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken moet melden.
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De verzoeker krijgt ook enkele instructies, met pictogrammen betreffende het gezondheidsaspect,
en een mededeling, in een taal die hij spreekt, met daarin een woordje uitleg bij de voorwaarden
voor de afspraak.
305

310

De interviews zullen dus geleidelijk aan worden hervat. Alleen de verzoekers die een uitnodiging
hebben ontvangen, moeten zich volgens de instructies op de uitnodiging, op één van deze
tijdstippen aanmelden bij het Pachecogebouw (Kubus). Ze moeten de uitnodiging en hun bijlage 26
of 26quinquies bij zich hebben.
In GEEN geval mogen verzoekers die een uitnodiging hebben gekregen om zich vóór de
gezondheidscrisis bij de Dienst Vreemdelingenzaken te melden, zich op eigen initiatief melden of het
gebouw betreden.
Procedurele noden
27. Worden de vragenlijst rond de bijzondere procedurele noden en het eerste interview afgenomen in
het Klein Kasteeltje? Indien niet, zal dit in de huidige situatie op afspraak in Pacheco gebeuren?

315

Doorgaans vinden in het Klein Kasteeltje amper gehoren plaats en uiteraard is dit momenteel geen
prioriteit, maar uitgesloten is het niet. De cel Registratie richt zich op de registratie van de personen.
Verzoekers ontvangen persoonlijk een uitnodiging in het kader van hun interview in Pacheco. De dag
van het interview zal ook de vragenlijst rond de bijzondere procedurele noden overlopen worden,
zoals dit voor de coronacrisis ook reeds het geval was.

320
Versoepeling van de/maatregelen
28. Wanneer voorziet men de regeling te kunnen versoepelen? / Hoe lang wil DVZ met dit online-systeem
werken?
a) Wat is er gepland voor de komende weken?
325

b) Welke concrete maatregelen worden gepland eens de beperkingen in het kader van COVID-19
versoepeld worden?
c) Worden de personen die zich al registreerden dan bijvoorbeeld bij voorrang uitgenodigd?
De administratie kan niet eenzijdig een "versoepelings-" beslissing nemen. Er volgt een mededeling
zodra er een beslissing is gevallen over de "versoepeling".

330

29. Zoals de eerste minister op 24 april heeft aangekondigd zal een versoepeling van de maatregelen in
opeenvolgende fasen gebeuren. Kunt u laten weten welke maatregelen u wil nemen om een einde te
stellen aan het online maken van een afspraak en wanneer we terugkeren naar de normaliteit?
Zie antwoord vraag 29.

335

Dublin
30. Moeten ook personen met een 26 quater waarvan de overdrachtstermijn is verstreken eerst een
afspraak maken via het formulier?
Ja.
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31. Zal iedereen die het formulier invult en verstuurt uiteindelijk effectief een afspraak krijgen?
a) Ook volgende verzoeken en personen met een 26 quater waarvan de overdrachtstermijn
verstreken is?
Nee, zolang de termijn van het akkoord van de andere lidstaat loopt, is België niet
verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek.

345

b) Wie krijgt voorrang?
Zie vraag 4 en 5
Gezinnen met kinderen en kwetsbare personen zijn prioritair. Er worden echter geen
categorieën uitgesloten.

350

32. Een aantal personen in de Dublin-procedure, van wie de overdrachttermijn is verstreken en voor wie
België de verantwoordelijke lidstaat is, werd door DVZ verzocht het verzoekformulier in te vullen
maar heeft nog altijd geen afspraak gekregen.
a) Wat doet DVZ in dat geval?
b) Hebben de personen een afspraak nodig op het Klein Kasteeltje, opdat hun procedure zou worden
opgestart?

355

c) Worden die na de coronamaatregelen in het Pachecogebouw uitgenodigd?
Deze personen dienen eveneens een afspraak te vragen via het online formulier en zullen na
uitnodiging een duplicaat van hun bijlage 26/26QQ ontvangen, met vermelding dat ze op een later
tijdstip zullen uitgenodigd worden voor interview.

360

33. We vernamen dat er nog 26 quaters worden afgeleverd en daarbij ook de verklaring tot vrijwillige
terugkeer. Wanneer deze laatste niet ondertekend wordt teruggestuurd, wordt de
overdrachtstermijn automatisch verlengd tot 18 maanden.
Opmerking: De overdrachtstermijn wordt niet automatisch verlengd. Er wordt een gemotiveerde
beslissing genomen.

365

a) Is het op dit moment dan nog mogelijk om terugkeer naar andere Europese lidstaten te
organiseren?
De Dublinprocedure is in geen geval opgeschort en de lidstaten in de mate van het mogelijke
zullen transfers hernemen.
b) Voor welke lidstaten wel?
Volgens de laatste info ontvangen op 22/04: Oostenrijk, Hongarije, Noorwegen, Zweden en
Liechtenstein laten inkomende Dublintransfer toe .

370

Oostenrijk, Liechtenstein, Noorwegen en Zweden doen ook uitgaande transfers.
Volgende verzoeken
34. Moeten ook personen die een volgend verzoek wensen in te dienen, het online formulier invullen?
375

Geldt het online formulier ook voor aanvragers van een volgend verzoek om bescherming?
Ja.
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Contacter l’OE
35. Wie is de contactpersoon van DVZ op het "Klein Kasteeltje", aangezien die niet vermeld staat in de
contactlijst van de bureaus van DVZ voor advocaten en specialisten vreemdelingrecht?
380

Contactadres: rendezvous.klk@ibz.fgov.be.
36. Mag als e-mailadres het adres van een socio-juridische dienst worden opgegeven die de verzoekers
begeleidt bij het regelen van hun formaliteiten (de meesten hebben immers geen e-mailadres en/of
toegang tot een computer hebben)?

385

Belangrijk is dat de verzoeker een geldig e-mailadres opgeeft dat hij dit regelmatig raadpleegt of
waartoe hij toegang heeft om zijn uitnodiging te ontvangen.
Verlenging bijlage 13quinquies
37. Vanuit de LOI/OCMW’s krijgen we vraag wat te doen met verzoekers internationale bescherming
(VIB) die een negatief krijgen van CGVS en/of RVV.

390

Het is in eerste instantie wachten op de bijlage 13quinquies die een einde maakt aan het recht op
materiële opvang of, desgevallend, equivalent leefloon voor de VIB zonder code 207. Er zijn geen
transfers meer naar een Open Terugkeerplaats, de terugkeerloketten zijn gesloten en IOM
organiseert zeer weinig (geen?) vluchten meer. M.a.w. het is een situatie van overmacht i.v.m. het
gevolg geven aan het betekende bevel.

395

a) Voor zover wij weten, staat er in de communicatie van de DVZ aan de gemeenten niets specifiek
voor de (verlenging van) bijlage 13quinquies bij de procedure internationale bescherming. In de
Nieuwsbrief van het AgII staat onder punt 15.3 dat een verlenging van een bevel kan op basis van
artikel 74/14 VW. Wat is het standpunt van de DVZ?
Verder wordt in de Nieuwsbrief van het AgII gespecificeerd dat:

400

405

• Personen voor wie een verlenging van het BGV nodig is, en die verblijven in een open terugkeerplaats
onder de verantwoordelijkheid van Fedasil, moeten hun gemotiveerde aanvraag (organisatie van
vrijwillige terugkeer naar herkomstland) verzenden naar otp@ibz.fgov.be;
• Personen met bijlage 26quater of 25quater voor wie een verlenging van het BGV nodig is, en die
verblijven in een open terugkeerplaats onder de verantwoordelijkheid van Fedasil, moeten hun
gemotiveerde aanvraag in functie van de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de
verantwoordelijke lidstaat voor hun aanvraag internationale bescherming verzenden naar

asylum.dublin@ibz.fgov.be.

b) Wat betekent dat voor de LOI waar een bewoner een 13quinquies ontvangt? Naar welke dienst
binnen DVZ moeten zij desgevallend mailen? Want er zijn geen transfers naar OTP meer.
410

De gemotiveerde vraag kan gericht worden aan return@ibz.fgov.be die de aanvragen geval per
geval bekijken en voorleggen aan de hiërarchie.
Toegang arbeidsmarkt

415

38. Er worden geen attesten van immatriculatie meer afgeleverd behalve als de VIB “toegang heeft tot
de arbeidsmarkt en moet (blijven) werken”. Hoe moet die uitzondering geïnterpreteerd worden?
Alleen een AI op afspraak voor VIB die een arbeidsovereenkomst hebben of kunnen hebben (bijv.
engagementsverklaring werkgever of zo)?
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Dit is geen bevoegdheid van DVZ, maar van de gemeentebesturen.
420

39. Als de toegang tot de arbeidsmarkt voor VIB zal ingaan vanaf het daadwerkelijk indienen van het
verzoek IB, zal dat dan op de bijlage 26/bijlage 26quinquies vermeld worden? Of moeten de VIB die
een arbeidsovereenkomst tekenen of kunnen tekenen, een afspraak maken bij de gemeente om toch
het AI te krijgen?
Neen, de toegang tot de arbeidsmarkt, valt niet onder de bevoegdheid van de DVZ.

425

OQT
40. In welke situatie staat DVZ verlengingen van BGV toe? Aan wie en op welke manier moeten die
verzoeken om verlenging van het BGV worden gericht?
De DVZ bekijkt geval per geval, rekening houdend met duur van verblijf, nationaliteit, situatie,
aanwezigheid luchtverkeer, …

430

De gemotiveerde vraag kan gericht worden aan return@ibz.fgov.be die de individuele vragen geval
per geval bekijken en voorleggen aan de hiërarchie.
Wat de Dublinprocedure betreft, asylum.dublin@ibz.fgov.be.

435

41. We vernamen dat er nog steeds BGV’s worden afgeleverd na een definitieve negatieve beslissing in
de asielprocedure. Dit heeft ook als gevolg dat een persoon de materiële opvang moet verlaten (de
instructies van Fedasil stellen dit expliciet). Is een vrijwillige of gedwongen terugkeer op dit moment
nog mogelijk? Worden er nog gedwongen uitzettingen georganiseerd?
Ja.
42. We vernamen ook dat de huidige crisis niet voldoende reden is voor een verlenging van het BGV. Wat
zijn concreet de voorwaarden om wel een verlenging van het BGV te krijgen?

440

Zie antwoord vraag 41.
Regularisatie van de ouders van een erkend kind

445

43. De personen wiens asielaanvraag is verworpen door het CGVS of zelfs de RvV, en die ouders zijn van
een als vluchteling erkend kind, kunnen een verzoek tot regularisatie indienen op grond van artikel 9
bis. Tijdens de contactvergadering van september 2019 liet u ons weten dat de behandelingstermijn
voor dat soort verzoeken ongeveer een jaar bedroeg.
Eerst en vooral willen we hier benadrukken dat de termijn van 1 jaar, waar in het rapport van de
contactvergadering van september 2019 door CAW Brussel (paragraaf 56) wordt naar verwezen, niet
correct is. Deze informatie werd niet aangebracht door de DVZ, noch bevestigd door de DVZ.

450

a) Heeft u in dat soort bijzondere situaties een ander type verblijfstitel voor ogen, met name op grond
van artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU?
De verzoeken ingediend op grond van artikel 9Bis door de ouders van als vluchteling erkende
kinderen worden op dezelfde manier behandeld als die voor ouders van kinderen die hier wettelijk
verblijven.

455

Ze worden behandeld rekening houdend met het hoger belang van het kind en met het principe
van de eenheid van het gezin. De vereiste bewijselementen hebben te maken met de afstamming
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en het samenwonen, of bij gebrek hieraan, met de affectieve/financiële banden tussen het kind
en zijn illegale ouder.
460

465

470

475

b) Is de verlenging van het op grond van artikel 9bis geregulariseerde verblijf afhankelijk van het feit,
financieel niet afhankelijk te zijn van de overheid?
Het is inderdaad zo dat voor de verlenging van het verblijf de ouder het bewijs moet leveren van
een effectieve en recente baan (via een arbeidsovereenkomst en loonstrookjes) of het bewijs dat
hij/zij niet afhankelijk is van de overheid. Aangezien het verblijf van de ouder gekoppeld is aan dat
van zijn of haar kind, moet het kind uiteraard altijd legaal in het land verblijven. Ook moet
opnieuw worden aangetoond dat er sprake is van effectief samenwonen en/of effectieve banden
(emotioneel en/of financieel) met het kind. Ten slotte gelden voor de verlenging van het verblijf
nog de twee volgende voorwaarden: de afwezigheid van feiten die in strijd zijn met de openbare
orde en het overleggen van een geldig paspoort.
OPVOLGINGSVRAAG (DE VRAAG WERD IN EERSTE INSTANTIE OVERGEMAAKT AAN FEDASIL)
44. 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
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?

480

485

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
het Aanmeldcentrum worden gestuurd voor een toewijzing in het opvangnetwerk? Zoja wat
houdt die procedure in?
Dit val onder Fedasil’s bevoegdheid.
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Mededelingen CGVS
Een overzicht van de cijfers is beschikbaar op de website van het CGVS:
https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-maart-2020
VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING
Aantal personen die een eerste verzoek om internationale bescherming indienden*
Aantal personen die een volgend verzoek om internationale bescherming indienden
Totaal aantal personen die een verzoek om internationale bescherming indienden
BESLISSINGEN

Maart
2020
897
219
1.116
Maart
2020

April
2020
127
64
236
April
2020

4.930
1.151
6.081

90

54

377

384

567

1.748

83

105

362

614
44

391
45

2.243
221

458

877

2.268

22

17

81

1.695

2.056

7.300

Eind maart
2020

Eind avril
2020
11.348
dossiers

2020

2020

Tussentijdse beslissingen
Aantal personen voor wie een verder onderzoek (grens) werd beslist + aantal van wie het
volgende verzoek ontvankelijk werd geacht
Eindbeslissingen
Aantal personen die een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus hebben
gekregen (VS)
Aantal personen die een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
hebben gekregen (SB)
Aantal personen van wie het verzoek niet-ontvankelijk werd geacht
Aantal personen van wie het verzoek kennelijk niet-gegrond werd geacht
Aantal personen aan wie de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus
werden geweigerd
Aantal personen van wie de status werd ingetrokken of opgeheven
Total aantal personen die een beslissing in verband met hun verzoek om internationale
bescherming ontvingen
WERKLAST

12.730
dossiers

490

* Deze categorie bevat de verzoeken die zowel aan de grens als op het grondgebied werden ingediend, alsook de verzoeken van
personen die in het kader van de hervestiging naar België kwamen (0 personen in maart en april).

Maart 2020
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495

* Tussentijdse beslissingen zijn beslissingen betreffende het aantal personen voor wie een verder onderzoek (grens) werd beslist
en het aantal personen van wie het volgende verzoek ontvankelijk werd geacht.

Eind maart 2020 bedroeg de totale werklast 12.730 dossiers (16.095 personen).
Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam om de
verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS vanaf maandag 16 maart 2020 de
geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen op.
500

De opdracht van het CGVS, namelijk beslissingen nemen in verband met verzoeken om internationale
bescherming, wordt beschouwd als een noodzakelijke opdracht, een opdracht die moet worden
gegarandeerd. Bijgevolg is het CGVS actief gebleven.
Zo nam het CGVS 1.384 beslissingen in maart 2020. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.695
personen. In maart 2020 bedroeg het beschermingspercentage 30,6 %.

505

Update cijfers April 2020 (26/5/2020)

* Tussenbeslissingen omvatten de beslissingen ontvankelijk (volgend verzoek) en verder onderzoek (grens).

510

Eind april 2020 bedroeg de totale werklast 11.348 dossiers (14.355 personen). Gelet op de huidige
instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 7.148 dossiers maken de
reële achterstand uit.
In april 2020 nam het CGVS 1.657 beslissingen voor 2.056 personen. Onder die 1.657 beslissingen
bevinden zich 1.610 eindbeslissingen (dus zonder de tussentijdse ontvankelijkheidsbeslissingen voor de
volgende verzoeken of de verzoeken aan de grens mee te tellen).

515

In april nam het CGVS 672 beslissingen tot erkenning van een internationale beschermingsstatus: 567
beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus, 105 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus.
Beschermingspercentage in april:

520

31,5 % met betrekking tot het totale aantal eindbeslissingen (niet inbegrepen in dit totaal: de
ontvankelijkheidsbeslissingen en de beslissingen in verband met de verzoeken tot intrekking of opheffing
van de beschermingsstatus).
39,6 % met betrekking tot het totale aantal beslissingen “ten gronde" (met uitsluiting van de nietontvankelijkheidsbeslissingen).
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525

530

Aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen: 326 beslissingen. Dit heeft betrekking zowel op de volgende
verzoeken alsook de verzoeken van personen met een beschermingsstatus in een andere EU-lidstaat. De
daling van het aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen in vergelijking met de vorige maanden is het
gevolg van de gedaalde instroom voor deze categorie en van de annulering van de persoonlijke
onderhouden voor personen met een beschermingsstatus in een andere EU-lidstaat.
De werklast van het CGVS is sterk gedaald. Op 1 mei 2020 bedroeg ze in totaal 11.348 dossiers (tegen
12.673 dossiers op 1 april 2020 en 11.862 dossiers op 1 maart 2020). Dit aantal is vergelijkbaar met dat
van 1 februari 2020: 11 183 dossiers. Dit heeft te maken met het lage aantal nieuwe aanvragen die
werden geregistreerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Gelet op de huidige instroom kunnen we 4.200 dossiers als een normale werklast beschouwen. De echte
achterstand bedraagt dus 7.148 dossiers.
Omstandigheden begin mei:

535

540

1) Ondanks de opschorting van de persoonlijke onderhouden vanaf 16 maart blijft het CGVS zowel in
maart als in april een hoog aantal beslissingen nemen.
Dit werd mogelijk gemaakt doordat de dossiers die in behandeling waren (dossiers waarvoor al
eerder een persoonlijk onderhoud was georganiseerd), werden afgesloten en doordat voor een
aantal dossiers een beslissing werd genomen zonder dat een persoonlijk onderhoud had
plaatsgevonden. Dit betreft hoofdzakelijk beslissingen tot erkenning van een internationale
beschermingsstatus.
Om die reden is het niet nodig, de wet te wijzigen om meer mogelijkheden te geven, beslissingen te
nemen zonder een persoonlijk onderhoud te organiseren.

545

2) Op dit ogenblik bereidt het CGVS een plan voor om de persoonlijke onderhouden in zijn lokalen te
hervatten. Gelet op de context wordt een groot aantal bijkomende maatregelen voorbereid om de
absolute naleving van de hygiëneregels en het behoud van de social distancing te kunnen
garanderen.
Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke regels voor de oproepingen en de spreiding van de persoonlijke
onderhouden tijdens de dag gepland (variabele begintijden van de onderhouden).

550

Deze hervatting van de persoonlijke onderhouden zal worden voorbereid in overleg met Fedasil.
We kunnen nog geen exacte datum voor de hervatting geven.
Het CGVS zal zodra mogelijk alle praktische modaliteiten in verband met de hervatting van de
persoonlijke onderhouden meedelen.

555

In afwachting blijft het CGVS zijn fundamentele opdrachten uitvoeren, de dossiers finaliseren en
hierbij zoveel mogelijk telewerk aanmoedigen.
Update eind mei: https://www.cgvs.be/nl/actueel/hervatten-van-gehoren-op-het-cgvs

Vragen
560

1. Volgens de communicatie op de website wordt nagegaan voor welke dossiers een beslissing kan
worden genomen zonder persoonlijk onderhoud. Zal dit binnen de lijnen van artikel 57/5ter van de
Verblijfswet blijven, of wordt een (tijdelijke) aanpassing overwogen? Wat is de stand van zaken i.v.m.
beslissingen zonder gehoor en het hernemen van de gehoren?
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Het CGVS meent dat een wijziging vaan dit artikel van de wet van 1980 niet nodig is.
2. Hoe ziet het CGVS het verdere verloop van het COVID-regime?
565

a. Voorziet het CGVS terug te starten met interviews, via virtuele weg of op het CGVS?
b. Is er een exit-strategie uit COVID-19-regime van het CGVS gezien worden?
Zie antwoord vraag 1.

570

3. (ook voorgelegd aan de RvV) “Welke relevantie wordt in het kader van een asielaanvraag gegeven
aan een attest dat werd opgesteld door een persoon die een opleiding therapie heeft gekregen
(naast de “klassieke” psychotherapieën (gedragstherapie, systemische therapie en psychoanalyse)),
of in het bezit is van een master in de gezinswetenschappen/huwelijks- en gezinstherapeut… zonder
dat deze persoon een master in de psychologische wetenschappen bezit? Wordt een dergelijk attest
met dezelfde objectiviteit beoordeeld als een attest van een psycholoog of een psychiater?”
Op dit ogenblik geen antwoordelementen op deze vraag.

575

Mededelingen RvV communications
De cijfers van april 2020 zijn beschikbaar op de website van de RvV: http://www.rvvcce.be/nl/rvv/cijfers.
580

Instroom beroepen en uitstroom gewezen arresten binnen asielmaterie
April 2020
759
Instroom
Uitstroom
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2018
Jan 2019
Febr 2019
Maar 2019
Apr 2019
Mei 2019
Juni 2019
Juli 2019
Aug 2019
Sept 2019
Okt 2019
Nov 2019
Dec 2019
∑ 2019
Jan 2020
Febr 2020
Maart 2020

9.937
14.554
11.699
8.172
6.092
6.626
7.077
5.496
446
355
468
547
488
428
601
535
536
759

12.314
12.594
12.595
8.710
7.782
5.970
5.440
6.235
533
555
546
490
519
390
428
379
549
568

731
739

512
477

6.633
1.000
665
924

5.946
632
559
560

∑ 2020

3.347
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2.127

19

585

Procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)
UDN
682
873
1.008
987
1.168
1.282
964
1.016
145
102
93
104
103

∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2018
Jan 2019
Febr 2019
Maar 2019
Apr 2019
Mei 2019

Juni 2019
Juli 2019
Aug 2019
Sept 2019
Okt 2019
Nov 2019
Dec 2019
∑ 2019
Jan 2020
Febr 2020
Maart 2020
April 2020
∑ 2020

94
104
85
103
117
67
68
1.185
60
84
57
9
210

Werklast asiel materie
Datum

Aantal hangende beroepen inzake asiel

01/05/2020

5.186

Instroom asielberoepen in functie van het herkomstland
Februari 2020
Afghanistan
Syrië
Guinee
Irak
Erithrea

590

Maart 2020
Syrie
Guinée
Indéfini
Afghanistan
Irak

70
65
61
56
42

April 2020
Guinée
Syrie
Afghanistan
Palestine
Indéfini

106
105
89
85
52

79
65
63
63
58

Gedetailleerde analyse uitstroom Asiel per dictum – volle rechtsmacht
Finale arresten per dictum
Weigering
Erkenning Genève (art.48/3)
Weigering erkenning Genève (art. 48/3)
– Toekenning subsidiaire bescherming
(art.48/4)
Annulatie
∑

∑ in
∑ in
Nov 2019 Dec 2019

∑ in
Jan 2020

∑ en
∑ en
∑ in
Febr 2020 Maar 2019 Apr 2020

340
21

326
34

452
25

423
22

393
21

214
22

3

9

5

6

3

2

56
420

39
408

50
532

36

45
462

39
277

486
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Instroom beroepen en uitstroom gewezen arresten binnen migratiematerie
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2018
Jan 2019
Febr 2019
Mar 2019
Apr 2019
Mei 2019

Instroom
11.577
14.926
16.072
13.519
11.337
9.292
8.811
7.740
791
614
615
613
737

Uitstroom
5.898
8.559
8.477
9.812
15.068
13.791
10.758
10.145
1.044
908
846
785
971

Juni 2019
Juli 2019
Aug 2019
Sept 2019
Okt 2019
Nov 2019
Dec 2019
∑ 2019
Jan 2020
Febr 2020
Mar 2020
Avr 2020
∑ 2020

553
613
553
404
575
468
434
6.961
627
518
553
445
2.142

795
601
465
850
779
671
642
9.357
640
596
769
606
2.610

Werklast inzake migratie
Datum

595

600

605

610

01/05/2020

Aantal hangende beroepen
inzake asiel bij de RvV
11.487

De RvV zal vanaf 19 mei 2020 stelselmatig de reguliere zittingen hernemen. Aanvankelijk zullen slechts een
beperkt aantal zaken per zitting worden behandeld om deze zo goed mogelijk te laten verlopen en de
naleving van de veiligheids- en hygiëneregels te kunnen waarborgen. Een aantal veiligheidsmaatregelen
wordt getroffen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden, in het belang van uw gezondheid en
deze van onze medewerkers. We vragen u om deze maatregelen strikt te respecteren.
Enkel de personen die opgeroepen zijn voor de terechtzitting zullen toegang tot het gebouw krijgen, het
betreft per zaak hoogstens de advocaat van de verzoeker, de verzoeker als hij in persoon wil verschijnen, de
advocaat of de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur en, desgevallend, een tolk. Voorlopig zal het
gebouw niet toegankelijk zijn voor andere personen. Aan de advocaat wordt gevraagd om waar mogelijk zijn
cliënt te vertegenwoordigen. Het bewakingspersoneel zal hier bij binnenkomst op toezien. De partijen
worden daarom verzocht om hun oproepingsbrief bij te hebben. Bij binnenkomst kan de temperatuur van
bezoekers worden gemeten en wordt hen bij koorts de toegang tot het gebouw ontzegd.
Elke bezoeker dient een eigen mondmasker te dragen in het gebouw. Dit mondmasker mag enkel worden
afgezet op aangeven van de voorzitter tijdens de terechtzitting en indien de minimale afstand van 1,5 meter
kan worden gerespecteerd. Er worden geen toga’s of kluisjes ter beschikking gesteld.
Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te respecteren.
Wachten gebeurt zo verspreid mogelijk. De instructies van de bewakingsagent en het onthaalpersoneel
moeten door iedereen strikt gevolgd worden.

615

Nadat hun zaak is afgehandeld worden de partijen verzocht onverwijld het gebouw te verlaten. Enkel
advocaten, tolken en vertegenwoordigers van het bestuur die nog een zaak op zitting hebben kunnen
blijven. We vragen de advocaten om vooraf contact op te nemen met hun cliënt en deze voor te
bereiden op de hierboven weergegeven veiligheidsmaatregelen die in het gebouw van de RvV van kracht
zijn.
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Vragen
620

625

1. In de huidige context van COVID-19 hebben sommige verzoekers om internationale bescherming die
een negatieve beslissing van het CGVS hebben ontvangen, het moeilijk om hun recht van verhaal
binnen de gestelde termijn te doen gelden. Zijn er voor hen alternatieve oplossingen of maatregelen
op het niveau van de RvV?
Een ontwerp van KB inzake bijzondere machten dat met name de kwestie van de verlenging van de
proceduretermijnen regelt, is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. In de komende dagen
moet dit in tweede lezing ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd.
2. Er is intussen een KB voor de beroepstermijnen voor de burgerlijke en strafrechtbanken en de Raad
van State maar niet voor de RVV, ondanks de nota van VAOC en advies van de Raad van State. Zijn er
ondertussen communicaties hierover?

630

Zie antwoord 1.
3. Wat is de stand van zaken i.v.m. de arresten?
Er worden noch steeds arresten na een zitting uitgesproken maar de reserve raakt uitgeput.

635

640

645

4. (ook voorgelegd aan het CGVS) "Welke relevantie wordt in het kader van een asielaanvraag gegeven
aan een getuigschrift dat is opgesteld door een persoon die is opgeleid in therapie (afgezien van
"klassieke" psychotherapie (gedrags-, systemische en psychoanalytische therapie), of die in het bezit
is van een masterdiploma in gezinswetenschappen/huwelijks-/gezinsconsulent, ... zonder dat die in
het bezit is van een masterdiploma in psychologische wetenschappen? Wordt een dergelijk attest
met dezelfde objectiviteit beoordeeld als een attest van een psycholoog of psychiater? ”
Het is aan de rechter om dit geval per geval in te schatten. Hij moet de bewijskracht van elk aan hem
voorgelegd bewijsstuk beoordelen. Het is onmogelijk om een abstract antwoord te geven dat voor alle
situaties geldt. Uiteraard wordt rekening gehouden met de mate van deskundigheid van de opsteller
van het certificaat, maar ook met de inhoud van het attest, de gebruikte methodologie, het soort
opvolging dat is georganiseerd, enz.

Mededelingen Fedasil communications
Fedasil had op 30 april 27.999 plaatsen in het opvangnetwerk, bezet door 25.486 personen.
INSTROOM 04/2020

Contactverslag internationale bescherming – 6 mei 2020

22
IN : GEMIDDELDE PER DAG 04/2020

650

DVZ: IN NBMV

SALDO IN-OUT -> TOTAL SOLDE 2019: +7.283 PERS

655

IN & OUT: OUT 04/2020: 979 PER. WAARVAN VRIJWILLIG VERTREK – MAALTIJDCHEQUES: 342 PERS.
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HERKOMSTLANDEN - TOEWIJZINGEN OPVANGPLAATS – AANMELDINGEN VIA AFSPRAAK

CAPACITEIT

660

CAPACITÉ VS. OCCUPATION PAR SEMAINE

HERKOMSTLANDEN - BEZETTING MAART 2020
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665

ADMINISTRATIEF STATUUT 03/2020

VRIJWILLIGE TERUGKEER - TOTAAL 2019: 2.426 PERS. (- 19% T.O.V. 2018)

Vragen
670

Bezettingsgraad
1. De personen die momenteel in het Klein Kasteeltje worden opgenomen worden doorgestuurd naar de
nieuwe opvangcentra die sinds maart 2020 open zijn. Welke centra zijn dat en wat is de
bezettingsgraad?
Op basis van het dagrapport van 5 mei 2020:

675

-

Sijsele: 62,67% bezettingsgraad

-

Marcinelle: 96,55% bezettingsgraad

2. Wat is de bezettingsgraad van het netwerk?
a. Wat is de bezettingsgraad van het Klein Kasteeltje? 81,33%
b. Wat is de bezettingsgraad van de collectieve centra? 91,91%
680

c. Wat is de bezettingsgraad van de LOI? 94,59%
COVID-19-maatregelen
3. In de pers lazen we dat er bij de heropening zo'n 40 à 50 verzoeken IB per dag worden ingediend en
dat dit aantal intussen gedaald is tot 14 à 16 per dag. Dat is een pak minder dan normaal. Is volgens
de informatie die Fedasil heeft de ‘achterstand’ door de sluiting nu helemaal ingelopen?

Contactverslag internationale bescherming – 6 mei 2020

25
685

Fedasil weet niet of er sprake kan zijn van een “achterstand”. Fedasil gaat ervan uit dat de personen
die een asielaanvraag hadden willen indienen, dat intussen ook hebben kunnen doen.
4. Sinds 25 april worden alle nieuwkomers die voor het eerst in het collectieve netwerk stappen (vanaf
12 jaar) op Covid-19 getest.
a. Hoe worden deze tests georganiseerd?

690

Zie flyer in bijlage
b. Wat is de dagelijkse testcapaciteit van Fedasil?
Momenteel worden alle nieuwkomers in het AMC getest. Er worden zo’n 30 à 50 personen
per dag getest.
c. Wat gebeurt er wanneer een persoon positief test?

695

Indien een verzoeker positief test, dan verhuist hij naar de ‘isolatie’afdeling. In dat geval
wordt hij ook niet getransfereerd naar een opvangcentrum.
5. Mogen bewoners die op dezelfde kamer slapen samen het opvangcentrum verlaten voor een
wandeling of sport, of samen activiteiten doen binnen het centrum?

700

Bewoners mogen net zoals Belgen naar buiten om te gaan sporten of om naar de winkel etc te gaan,
zolang ze de maatregelen respecteren (enkel in gezinsverband of met max 2 vrienden)
Activiteiten binnen het centrum mogen ook zolang de social distance bewaard kan worden (dus geen
contactsporten zoals voetbal)
Letterlijk staat het zo in het vademecum:
“Activiteiten buiten zijn enkel toegestaan in gezinsverband of met maximum één een vriend(in).

705

Niet essentiële vergaderingen en groepsvorming zijn verboden.
Men dient ook voldoende afstand te houden in het opvangcentrum. Daarom zijn voetbal of andere
contactsporten niet meer toegestaan”

710

6. Er is dus geen onderscheid tussen kamergenoten of niet-kamergenoten. Wordt er nog verder
overlegd met de burgemeesters in Leopoldsburg en Houthalen Helchteren om aan de bewoners in de
centra daar terug toe te laten ook ’s avonds nog het centrum te verlaten voor een wandeling of
sport?
Fedasil heeft op regelmatige basis overleg met zowel de burgemeesters als de gouverneurs.
Evaluatie van het systeem

715

7. Wat zijn de eerste bevindingen? Hoe beoordelen de diensten de opstart van het onlineregistratiesysteem de voorbije weken?
Te bekijken met DVZ (het gaat om een systeem om online een afspraak aan te vragen en niet om een
online registratiesysteem).

720

Ter herinnering, met het huidige systeem kunnen alle operaties worden georganiseerd met
inachtneming van de maatregelen inzake social distancing (tussen verzoekers, tussen verzoekers en
personeel, en tussen personeelsleden onderling), gedurende de hele stroom en in de wachtkamers.
Materiële steun
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8. (ook overgemaakt aan DVZ) We vroegen ons af of het verzoek om internationale bescherming werd
geacht te zijn ingediend, zodra het formulier door de Dienst Vreemdelingenzaken was ontvangen,
zoals bepaald in artikel 6, lid 4, van richtlijn 2013/32/EU?
725

Kan de materiële steun dan ook worden toegekend, zodra dit formulier is verstuurd (op basis van het
bewijs van ontvangst)?
Het ingevulde formulier is te beknopt en beperkt zich tot het aanvragen van een afspraak. Het gaat
niet om het indienen van een verzoek om internationale bescherming en opent dus geen recht op
materiële steun.

730

9. Hoeveel mensen die een uitnodiging van DVZ ontvingen, kregen materiële opvang?
Vanaf april tot en met 4 mei werden 266 personen ontvangen bij DVZ: hiervan kregen 154 personen
een opvangplaats toegewezen in functie van hun recht op opvang.
10. Combien de personnes ont bénéficié de « l’instruction chèques-repas » ? Hoeveel personen maakten
reeds gebruik van het systeem met de maaltijdcheques? Waren daarbij ook NBMV?

735

Tot op heden betrof het 680 personen, waarvan 42 NBMV
NBMV
11. Les Menas doivent-ils tous passer par le formulaire en ligne, ou peuvent-ils se présenter directement
au Petit-Château ?

740

Moeten de NBMV nu ook allen via het online formulier of kunnen deze nog steeds rechtstreeks aan
het aanmeldcentrum of via de dienst voogdij gesignaleerd worden? Of wel enkel zij die kwetsbaar
zijn?
Kunnen door de wijziging nu alle NBMV zich terug aanmelden of gaat het nog steeds om de
categorieën die als kwetsbaar worden beschouwd (en dus met uitsluiting van de jongens boven
de 15 jaar die gezond zijn) ?

745

750

Momenteel krijgen enkel de volgende jongeren toegang tot het aanmeldcentrum:
-

De jongeren die een afspraak hebben bij DVZ

-

Kwetsbare jongeren:
 De meisjes
 Jongens t.e.m. 15 jaar
 Jongeren met een handicap
 Jongeren met medische of psychologische problemen
 Mogelijke slachtoffers van MH

a. Wat is de termijn tussen het indienen van het formulier en de effectieve opvang?
Zie deel DVZ
755

12. Is er opvolging van NBMV jongens tussen 15 en 18 jaar, die geen toegang tot de opvang hebben
gekregen? Belanden zij op straat? In jeugdzorg? Daklozenopvang?
Dienst Voogdij zoekt een opvang voor de jongeren die gesignaleerd zijn. Als Fedasil geen opvang
aanbiedt, zoeken ze een andere oplossing. Sommige jongeren zijn momenteel in daklozenopvang.

760

13. "In het Vademecum Covid van Fedasil (update van 20/04/2020), lezen we het volgende over de
NBMV: Jongeren die de observatie- en oriëntatiefase doorlopen hebben kunnen doorstromen naar
een opvangstructuur in de tweede opvangfase. Momenteel wordt enkel doorstroom georganiseerd
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naar nieuwe collectieve opvangstructuren en, voor de meest kwetsbaren naar de opvangstructuren
van AGAJ en AJW. Ook jongeren met leeftijdstwijfel die doorstromen naar de tweede opvangfase
worden enkel aan nieuwe opvangstructuren toegewezen".
765

a. Worden er momenteel van de 2de fase doorgestuurd naar nieuwe opvangstructuren?
Zeer weinig.
b. Welke nieuwe structuren beschikken over een vleugel voor de NBMV?
Sinds half maart zijn dat Sijsele (Noord) en Herbeumont (Sud). Luik (daar moet de NBMV nog
worden opengesteld).

770

14. Waarom worden NBMV die symptomen van COVID-19 vertonen doorverwezen naar de noodopvang
van Artsen Zonder Grenzen? Is hier een specifieke begeleiding en omkadering voorzien voor NBMV?
Deze procedure geldt alleen buiten de kantooruren en in het weekend en alleen als de jongeren
gesignaleerd worden door Dienst Voogdij en nog geen opvang hebben gehad.
Geen enkele jongere is tot nu toe aan deze structuur doorverwezen.

775

Indien de jongeren via het AMC komen en symptomen hebben, worden ze in isolatie in een OOC
geplaatst.
15. Hoe verkrijgen NBMV die geen internationale bescherming willen vragen toegang tot de opvang
voor NBMV?

780

Kunnen NBMV die geen asiel aanvragen en die opvang wensen, zich op het Klein Kasteeltje
aanbieden om er een plaats toegewezen te krijgen? Hoe moeten ze tewerk gaan?
Als het om kwetsbare jongeren gaat (crisiscriteria), worden ze ofwel door de dienst Voogdij gemeld,
of hebben ze zich spontaan aangemeld bij een aanmeldcentrum, waar ze een opvangplaats
toegewezen krijgen.
Reintegratie opvangnetwerk

785

790

16. Volgens de Covid mededeling van 19/03 worden niet langer uitgaansvergunningen toegekend, en
evenmin "nuits out". We stellen vast dat heel wat verzoekers hun centrum hebben verlaten, zonder
vooraf maaltijdcheques te hebben gevraagd (omdat ze ervan uitgingen dat ze die automatisch
gingen krijgen). Heel wat van die verzoekers belanden op straat. Als een verzoeker uit zijn centrum
vertrekt en No show wordt, mag hij dan naar het Klein Kasteeltje gaan om er een nieuwe
opvangplaats toegewezen te krijgen?
Op dit moment kunnen personen met een code « no-show » die terug opvang wensen, zich niet
opnieuw aanbieden voor opvang. Dit kadert in de maatregelen covid-19.

795

800

17. We kregen verschillende signalen van verzoekers om IB die voor de Coronacrisis een eigen oplossing
hadden op vlak van huisvesting, en dus een code 207 no show hebben. Nu zijn ze hun werk kwijt of
vinden ze geen werk. Re-integratie in het opvangnetwerk is momenteel niet mogelijk volgens de
instructies van Fedasil. OCMW-steun is ook niet mogelijk gezien de code 207 no show. Sommigen
kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid, of een werkloosheidsuitkering, maar bij vele andere is
dat niet het geval (omdat ze niet aan het werk waren of omdat ze nog geen recht hebben op een
werkloosheidsuitkering). Voor hen is er geen enkele oplossing. Het ging onder meer om twee
gezinnen met kinderen. Hetzelfde geldt voor personen die hun centrum aan het begin van de crisis
verlieten en nu niet langer een opvangoplossing hebben.
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805

Kan Fedasil een uitzondering voor deze situaties voorzien door vb. wel terug re-integratie in het
opvangnetwerk toe te laten, een opheffing van de code 207 (in overleg uiteraard met het OCMW en
de betrokkenen) te doen of een analoog systeem aan de uitgifte van maaltijdcheques te ontwikkelen
(dat ook tegemoet komt aan de nood de huur te betalen/ een tijdelijke opvangplaats te vinden)?
De opheffing van de code 207 is juridisch mogelijk indien vaststaat dat het OCMW bereid is steun te
verlenen aan de betrokkene, bijvoorbeeld door het voorleggen van een beslissing van de OCMWraad waarin dit wordt bevestigd. Momenteel is dit niet voorzien.
Verdere toepassing instructie januari ?

810

18. Gaat de toepassing verder van de instructies van 6 januari 2020 omtrent de beperking van het recht
op opvang van personen met een 26 quater die zich terug aanmelden nadat de zes maanden termijn
is verstreken en personen met een statuut in een andere lidstaat?
Ja, de toepassing gaat nog verder. Deze personen kunnen het online formulier van DVZ invullen,
waarna zij worden uitgenodigd door DVZ.

815

Verlenging bijlage 13quinquies (BGV voor asielzoeker)
19. Staat Fedasil een verlenging toe op basis van artikel 7 §2, 3° of §3 van de opvangwet aan bewoners
die na een definitieve negatieve beslissing een BGV ontvangen?
a. Wat zijn de voorwaarden die Fedasil hieraan stelt?

820

Voor de verlenging van het recht op opvang voor bewoners met een negatieve beslissing, zijn er
geen nieuwe richtlijnen.
Wij merken een lichte stijging van het aantal aanvragen voor verlengingen voor bewoners met
een negatieve beslissing.
b. Is de algemene onmogelijkheid tot terugkeer in deze huidige crisis voldoende voor een verlenging
van de materiële opvang?

825

Elk dossier wordt individueel beoordeeld. Zie ook antwoord hierboven.
20. We gaan ervan uit dat een LOI-bewoner met een verlengde bijlage 13quinquies verder opgevangen
kan worden in het LOI.
a. Wat als de aanvraag verlenging bijlage 13quinquies ingediend is bij de DVZ maar er nog geen
antwoord is voor het verstrijken van de termijn op de betekende bijlage 13quinquies?

830

Als er een aanvraag verlenging BGV loopt, blijft het recht op materiële steun behouden tot aan
de beslissing van DVZ.
b. Dan kan er een aanvraag verlenging recht op opvang op basis van artikel 7, §2, 3° of artikel 7,§3
Opvangwet ingediend worden. Hoe zal Fedasil die aanvragen behandelen?

835

Elke aanvraag wordt geval per geval geanalyseerd, volgens redenen die het onmogelijk
terugkeren (art.7, §2, 3°) beletten, of menselijke waardigheid (art.7§3) staatloze, ingediende
vrijwillige terugkeer, enz.
Een specifiek antwoord is er niet.
c. Geldt het principe dan dat het recht op opvang behouden blijft tot Fedasil een antwoord gegeven
heeft?

840

Ja
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Verlengingen van de LOI inzake behoud van vluchtelingen in de LOI
21. Aan het begin van de coronamaatregelen werden we gebrieft over de volgende maatregel die tijdens
de coronamaatregelen moest worden toegepast:
845

"Wat betreft aanvragen voor een uitstel van vertrek, kunt u wegens bijzondere omstandigheden een derde
aanvraag indienen voor een uitzonderlijk verblijf op basis van respect voor de menselijke waardigheid. De
redenen voor deze extra periode moeten in de aanvraag worden vermeld (datum van de geannuleerde
afspraken, weigering van het bezoek, enz.). "

a. Geldt deze maatregel nog steeds?
Ja
850

855

b. We zijn verbijsterd dat de LIO elk afzonderlijk een verlenging moeten aanvragen en dat dit niet
automatisch en uniform wordt toegepast voor elke vluchteling die zich momenteel in een LOI (of
centrum) bevindt. Is het mogelijk een aanbeveling in die zin te doen?
c. We willen ook vragen om na de coronamaatregelen wat extra tijd uit te trekken voor
vluchtelingen in een LOI, omdat we van sommige LOI de boodschap krijgen dat eens de
maatregelen voorbij zijn, de vluchtelingen die niet binnen de gestelde termijn onderdak hebben
gevonden, uit de LOI worden gezet.
Nog geen richtlijnen terzake voorzien.
Vrijwillige terugkeer
22. Hoe werken de cel vrijwillige terugkeer en de terugkeerloketten momenteel?

860

Sinds 16 maart zijn alle vrijwillige terugkeerreizen opgeschort en zijn de terugkeerloketten van
Fedasil gesloten, dit ten gevolge de nationale en internationale maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus.
Toch blijven de teams van Fedasil, IOM en Caritas International ondersteuning bieden aan personen
die wensen terug te keren naar hun land van herkomst, en dit dus op afstand.

865

870

De terugkeerloketten zijn en blijven tot nader order gesloten. De cel vrijwillige terugkeer blijft
bereikbaar voor alle mogelijke vragen via onze helpdesk (0800 32 745) of mailbox
(return@fedasil.be). Ook partners IOM en Caritas blijven operationeel en bereikbaar.
Nieuwe terugkeerdossiers kunnen nog steeds geopend worden, zij het via telefoon, mail of
Whatsapp. De terugkeerder zal een dossierbegeleider toegewezen krijgen, die hem/haar zal bijstaan
tijdens het volledige verloop van de aanvraag. IOM en Caritas blijven de re-integratiegesprekken
voeren, zij het vanop afstand.
IOM en Caritas International gebruiken hiervoor WhatsApp, Viber of eventueel Skype. Contact
telefonisch / WhatsApp / Viber
•

875
•
•

Caritas International: 0474/69.04.16 (NL – maandag tot vrijdag, behalve dinsdagochtend)
0470/22.39.37 (FR – dinsdag, woensdag en donderdag)
0470/25.85.61 (Frans – maandag en vrijdag)
IOM: 0499/64.80.94 (Nederlands) of 0491/56.05.23 (Frans)

a. Wat kan wel. Wat kan niet? Is terugkeer naar bepaalde landen mogelijk?
880

Het merendeel van de vluchten is afgeschaft; maar voor enkele bestemmingen is het wél nog
mogelijk de terugkeer te organiseren.
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Dit wordt dagelijks opgevolgd door dienst vrijwillige terugkeer, in samenwerking met IOM. De
dossiers van terugkeerders die niet kunnen vertrekken, worden alvast geregistreerd en prioritair
behandeld van zodra een vertrek weer mogelijk is.
885

b. Het zou opnieuw mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen (per telefoon, mail of Whatsapp)
maar er staat geen informatie over online (op 24 april). Klopt die info?
Info klopt dus (zie punt a.)
Verlaten LOI (of opvangcentrum met positieve beslissing)

890

895

900

905

23. Het is volgens de OCMW’s quasi onmogelijk voor de LOI-bewoner om nu een huurwoning te vinden.
Bovendien loopt een bewoner die toch een woning zou kunnen gaan bezichtigen het risico op een
boete wegens niet respecteren van de corona-maatregelen (geen essentiële verplaatsing). In de FAQ
van Wonen Vlaanderen staat dat een dringende verhuizing door de Nationale Veiligheidsraad
beschouwd wordt als een essentiële verplaatsing en dus toegelaten is. De Nationale Veiligheidsraad
raadt aan om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen. Er moet dus geval per geval nagegaan
worden of het niet mogelijk is om de verhuizing uit te stellen, zodat onnodig contact kan vermeden
worden. Andere stappen in het verhuurproces zijn in bepaalde gevallen verboden (bv. huisbezoeken
van vastgoedmakelaars of de bezichtigingen van verhuurde woningen) of zullen ernstig bemoeilijkt
worden door de beperkende maatregelen (bv. plaatsbeschrijvingen door particulieren), zodat ook
daar best nagegaan wordt of deze uitgesteld kunnen worden. Verder staat er nog dat er geen
bezichtigingen met het oog op een nieuwe verhuring meer georganiseerd mogen worden. De federale
overheid adviseert immers om alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en stelt dat een mix
van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Aangezien niet op voorhand geweten is welke
personen de woning zullen komen bezichtigen, mogen geen bezichtigingen meer georganiseerd
worden. Lopende verhuurprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart
worden. Daarnaast zijn ook de kringloopwinkels en dergelijke meer gesloten dus kunnen de bewoners
ook niet de nodige aankopen doen om zich in de huurwoning te installeren. Wat is het standpunt van
Fedasil m.b.t. een derde verlenging van de uitstroomtermijn en eventueel nog langere verlengingen?
Zie vraag 22, bijkomende aanvragen tot uitstel van vertrek zijn mogelijk
Huisvesting

910

915

24. Sommige verzoekers om IB die voor de Coronacrisis hadden een eigen oplossing op vlak van
huisvesting, en dus hebben een code 207 no show. Nu zijn ze hun werk kwijt of vinden ze geen werk.
Re-integratie in het opvangnetwerk is momenteel niet mogelijk volgens de instructies van Fedasil.
Maar OCMW-steun is ook niet mogelijk gezien de code 207 no show. Sommigen kunnen terugvallen
op tijdelijke werkloosheid, of een werkloosheidsuitkering, maar dat bij vele andere is het niet het
geval. Soms gaat het om gezinnen met kinderen. Welke oplossing beoogt Fedasil voor die mensen?
Het is momenteel nog niet mogelijk voor deze personen om zich terug aan te bieden voor opvang.
De opheffing van de code 207 is mogelijk indien vaststaat dat het OCMW bereid is steun te verlenen
aan de betrokkene, bijvoorbeeld door het voorleggen van een beslissing van de OCMW-raad waarin
dit wordt bevestigd.

920

25. (ook overgemaakt aan Dienst Voogdij) De update 3 van het vademecum van Fedasil (20 april 2020)
voorziet dat in alle gevallen van leeftijdstwijfel toch een voorlopige voogd zal worden toegewezen,
tenzij
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925

•

de Dienst Voogdij bewijs heeft van onmiskenbare fraude: in dat geval nemen zij zo snel
mogelijk contact op met het OOC om aan te geven dat er op basis van de elementen
waarover zij beschikken geen voogd zal worden aangesteld.

•

de jongere, op basis van de door hem of haar verklaarde leeftijd, meerderjarig wordt binnen
de twee maanden na het signalement

Aan welke concrete cases denken jullie bij onmiskenbare fraude?
Fedasil verwijst naar Dienst Voogdij.

930

Mededelingen Dienst Voogdij
Signalementen

Jan 2020

Febr 2020

Maart 2020

April 2020

400
222
130
48
120
630

298
143
113
38
106
568

209
97
78
34
65
399

67
38
11
15
10
157

Jan 2020

Febr 2020

Maart 2020

April 2020

Leeftijds-beslissingen

400

Twijfels geuit

198

400
198

298
137

209
99

Aantal uitgevoerde testen
Meerderjarig
Minderjarig
Betekende Beslissingen

63
35
14
47

63
35
14
47

63
33
8
42

39
39
20
62

Eerste signalementen NBMV
Door de politie :
Door de DVZ
Andere
Verzoeken IB 2
Alle signalementen 3

1

Identificatie

1000
800
600
400

889
694

736

731

697

686
569

582

576

700

669

403 394 363 364
376 392
316 317 360

500

664

630

405 373 400

568

298

399

209

200
0

Jan

Fév
Mar
Avr
Tous les signalements

Mai
Jui
Juil
Aou
Premiers signalements

Sept
Oct
Police - Politie

Nov

dec jan 20 feb 20 ma 20
OE - DVZ
Autre - Andere

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.
1

Contactverslag internationale bescherming – 6 mei 2020

32
Top 5 nationaliteiten – eerste signalement
2020

Jan 2020

Febr 2020

Maart 2020

April 2020

Afghanistan

55

57

28

7

Eritrea

36

40

20

13

Marokko

88

57

34

0

Algerije

52

41

25

15

Soedan

21

3

5

2

Leeftijdscategorie
0-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

16-17 jaar

4

15

113

253

15

0

400

Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020

>=18 jaar onbepaald

Sub-totaal 2020

6

4

85

189

11

3

287

10

2

66

126

5

0

209

2

3

20

41

1

0

67

Evolutie gender
Gender
2014
2015
2016
2017
2018
2019

935

Vrouwen
24 %
11 %
16 %
14 %
16 %
15 %

Genre

Mannen
76 %
89 %
84 %
86 %
82 %
85%

Mannen

Vrouwen

Niet gedefinieerd 4

Januari 2020

311

77,75 %

77

19,25 %

12

3,00 %

Februari 2020

246

82,55 %

46

15,44 %

6

2,01 %

Maart 2020

175

83,73 %

29

13,88 %

5

2,39 %

April 2020

53

79,10 %

14

20,90 %

0

0,00 %

Aanstellingen en beëindigingen van voogdijen
Jan 2020
Lopende voogdijen
Nieuwe aanstellingen
Stopzetting Voogdij

Februari 2020 Maart 2020 April 2020

2.623
235

2.683
148

2.700
146

134

120

120

68

Dans un souci de précision, une catégorie ‘indéterminée’ a été ajoutée au mode de calcul de l’année 2018. Inexistante pour les
statistiques préalables, elle n’a pu être intégrées aux récoltes de données précédentes. Ce nouvel élément explique donc les 2 %
manquants aux données annuelles de 2018.

4
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Profiel jongeren onder voogdij – Meest voorkomende nationaliteiten
Afghanistan
Marokko
Syrië
Eritrea
Congo (R.D.C.)
Guinee
Algerije
Somalië

Janv 2020
93
25
13
11
9
8
8
5

Févr 2020
56
13
5
4
4
4
7
5

Mars 2020
41
10
6
7
4
8
0
3

Avril 2020
32
4
2
6
5
2
2
22

Vragen
940

945

1.

(ook overgemaakt aan Fedasil) De update 3 van het vademecum van Fedasil (20 april 2020) voorziet
dat in alle gevallen van leeftijdstwijfel toch een voorlopige voogd zal worden toegewezen, tenzij
- de Dienst Voogdij bewijs heeft van onmiskenbare fraude: in dat geval nemen zij zo snel mogelijk
contact op met het OOC om aan te geven dat er op basis van de elementen waarover zij
beschikken geen voogd zal worden aangesteld.
- de jongere, op basis van de door hem of haar verklaarde leeftijd, meerderjarig wordt binnen de
twee maanden na het signalement
Aan welke concrete cases denken jullie bij onmiskenbare fraude?

De dienst Voogdij benoemt tijdelijke voogden voor jongeren die twijfelen over hun minderjarigheid, omdat
het uitvoeren van medische tests momenteel niet mogelijk is.
950

955

960

965

Deze maatregel is echter niet van toepassing wanneer de jongeren binnen de twee maanden na de
melding 18 jaar worden, maar ook wanneer de dienst Voogdij ernstige twijfels heeft over de
minderjarigheid van de jongeren. Medewerkers van de dienst Voogdij analyseren deze dossiers
individueel, op basis van een bundel van aanwijzingen.
Hieronder volgt een onvolledige lijst van elementen die de aanstelling van een voorlopige voogd in de weg
kunnen staan:
- de jongere heeft een geldige verblijfsvergunning als meerderjarige in een andere lidstaat;
- de jongere heeft in een andere lidstaat als volwassene een verzoek om internationale bescherming
ingediend;
- de jongere heeft in een andere lidstaat verklaard meerderjarig te zijn;
- de jongere ziet er op basis van zijn fysieke verschijning duidelijk meerderjarig uit.
In sommige gevallen heeft de jongere al een voogd op het moment dat de Voogdijdienst deze informatie
ontvangt. In dit geval beëindigt de dienst Voogdij de huidige voorlopige voogdij niet. Die wordt voortgezet
tot de medische test kan worden uitgevoerd.
Bij de individuele analyse van de dossiers en rekening houdend met de andere elementen, worden de door
de opvangcentra doorgegeven waarnemingen steeds in aanmerking genomen. De situatie kan altijd
worden herzien in het voordeel van de jongere, omdat bij de beslissingen van de Voogdij altijd rekening
wordt gehouden met het hogere belang van de jongere.
Er zij op gewezen dat deze maatregel om tijdelijke voogden aan te stellen voor jongeren met twijfels over
hun minderjarigheid enkel tijdens deze sanitaire crisis geldt, en niet langer van toepassing zal zijn eens de
medische tests opnieuw kunnen worden uitgevoerd.
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Mededelingen IOM
Hieronder enkele mededelingen met betrekking tot lopende projecten binnen IOM Country Office
Belgium & Luxemburg:
Equalcity

975

Het EqualCity-project streeft ernaar de capaciteit van steden om gendergerelateerd geweld tegen
migranten te bestrijden, te versterken. Het project loopt in 4 steden (Brussel, Luxemburg, Rome,
Göteborg), met partnerorganisaties.
De ontwikkelde tools richten zich op de opleiding van eerstelijnspersoneel maar omvatten ook
bewustmakingscampagnes en richtlijnen. De tools worden doorgelicht door een panel van experts, in
functie van elke thematiek.

980

-

985

990

-

RainbowHouse Brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: veilige havens voor LGBTQI+
migranten.
Femmes en Détresse en de stad Luxemburg: bijstand aan migrantenvrouwen die het slachtoffer zijn
van gendergeweld.
ETNA, de universiteit La Sapienza en de stad Rome: het welzijn van NBMV die slachtoffer zijn van
gewelddaden en van de werknemers/-neemsters die er in contact mee staan.
De stad Göteborg: migrantenouders en -gezinnen en de impact van gendergerelateerd geweld op
kinderen door middel van een "op waarden gebaseerde dialoog". Een van de centrale thema's is
eergerelateerd geweld.

De ontwikkelde tools zullen vervolgens worden gedeeld met de andere steden die in het project zijn
gestapt. Ook andere geïnteresseerde steden kunnen nog steeds bij het project aansluiten.
Voor meer informatie:
https://belgium.iom.int/sites/default/files/EQUALCITY%20Project%20Brief_general.pdf
Diaspora

995

1000

Global Diaspora Exchange (22/04) – in het Engels: Dit evenement richt zich op de reactie van diasporaorganisaties op COVID19 (hier en in de landen van herkomst). De bedoeling is ruimte te creëren voor
samenwerking en de aandacht te vestigen op het werk van diaspora-organisaties. Na deze uitwisseling
werd een verklaring geschreven. De geïnteresseerde diaspora-organisaties kunnen die ondertekenen.
https://idiaspora.org/joint-statement-solidarity-those-facing-xenophobia-due-covid-19/ De verklaring
wordt op 21 mei publiek gemaakt.
De volgende uitwisseling vindt op 20/05 in het Frans plaats. Er zijn 2 Belgische vertegenwoordigers: De
voorzitter van DRB (Diaspora Rwanda Belgique), een vrijwilliger van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling
en Emancipatie van Moslims) en de oprichter van l’Union fait la Force.
MATCH

1005

1010

Het project MATCH wil inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt in 4 EU-lidstaten door het
opzetten van een legaal migratiekanaal. Via dit kanaal kunnen 210 migranten uit Nigeria en Senegal voor
een periode van 1 à 2 jaar in Belgische, Italiaanse, Luxemburgse of Nederlandse bedrijven komen
werken. De prioritaire sectoren, waarvoor in de EU een tekort aan arbeidskrachten bestaat, zijn de
informatie- en communicatietechnologieën (IT) en de digitalisering.
Het doel voor jonge kandidaten is om hun vaardigheden te verfijnen en perfectioneren, om zo hun
inzetbaarheid in hun thuisland te vergroten. Deze arbeidsmigranten zullen worden uitgenodigd om
opleidingen te volgen die worden georganiseerd door individuele bedrijven, werkgeversorganisaties of
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arbeidsbureaus. Vervolgens zal de deelnemers worden gevraagd mee te werken aan projecten in hun
land van herkomst, om op die manier hun kennis en vaardigheden daar ter beschikking te stellen.
1015

Ten slotte zullen MATCH-uitwisselingen tussen werkgeversorganisaties en arbeidsbureaus in de vier EUlidstaten en hun tegenhangers in Senegal en Nigeria vergemakkelijken.
Partners: De kantoren van de landen van de IOM, EUROCHAMBRES, Agoria, VDAB en Voka in België;
Unioncamere Piemonte in Italië; IMS in Luxemburg en NABC in Nederland.
Voor meer informatie:
https://belgium.iom.int/sites/default/files/publication/FR_MATCH%20Info%20Sheet.pdf

1020

1025

1030

Op 17 maart 2020 werd de Assisted Voluntary Return and Reintegration (vrijwillige terugkeer en
herintegratie in landen van herkomst) vanuit België tijdelijk stopgezet omwille van de Covid-19-pandemie.
Aangezien landen de toegang tot hun grondgebied drastisch verminderden en veel
luchtvaartmaatschappijen hun internationale en binnenlandse vluchten hebben opgeschort, kon een
veilige en ordelijke reis van AVRR-begunstigden tot aan de eindbestemming niet langer worden
gegarandeerd.
De IOM blijft in contact staan met migranten en partners om de terugkeerdossiers voor te bereiden en
bekijkt de situatie van dag tot dag om de vrijwillige terugkeer te hervatten zodra de situatie dat toelaat.
Voor specifieke vragen met betrekking tot Covid-19 kunnen partners en migranten contact opnemen met
het meldpunt van de IOM:
- NL: +32 499 64 80 94 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber)
- FR: +32 491 56 05 23 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber)
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Top 5 van voornaamste landen van vrijwillige terugkeer
1
2
3

Januari 2020
Brazilië
Oekraïne
Georgië

44
21
18

Februari 2020
Brazilië
Roemenië
Georgië

59
30
19

Maart 2020
Brazilië
Roemenië
Oekraïne

43
8
8

4

Afghanistan

10

El Salvador

10

Albanië

8

5

Rusland

9

Rusland

8

Libanon

8

April 2020
Brazilië
Georgië
Bulgarije
Roemenië

30
20
5
4

Filippijnen
Turkije

1

Totaal April 2020

61

Totaal vrijwillige terugkeer voor alle nationaliteiten
Totaal januari
2020

202

Totaal februari
2020

204

Totaal
maart 2020

106

Vrijwillige terugkeer per continent en per provincie
CONTINENT
Afrika
Azië
Europa
Latijns-Amerika en
Caraïben
PROVINCIE
Antwerpen
Waals Brabant
Brussel Stad
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Januari 2020

Februari 2020

Maart 2020

April 2020

Totaal 2020

16
64
62

23
38
64

10
19
30

0
22
9

49
143
165

60

79

47

30

216

35
4
87
22
3
16
6
6
16
4
3

35
0
124
1
10
6
7
7
9
4
1

8
0
77
3
2
1
0
2
4
4
5

14
1
38
2
4
0
0
0
2
0
0

92
5
326
28
19
23
13
15
31
12
9

Statuut van teruggekeerde personen

Migranten in irregulier
verblijf
Uitgeprocedeerde
verzoeker IB
Verzoeker IB die zijn
procedure heeft
stopgezet

Januari 2020

Februari 2020

Maart 2020

April 2020

Totaal 2020

104

124

72

47

347

67

54

20

13

154

31

26

14

1

72
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Verdeling per doorverwijzende partnerorganisatie
NGO
Fedasil
DVZ
Rode Kruis en Croix
Rouge
IOM
TOTAAL

Januari 2020
90
103
0

Februari 2020
126
61
2

7

8

2
202

7
204

Maart 2020
67
35
1
1

April 2020
19
25
0
0

Totaal 2020
302
224
3

2
106

17
61

28
573

16

Re-integratie – bijstand
Top bestemmingslanden

Maart 2020 April 2020

Libanon

6

Iran

4

Medische begeleiding
Medische noden met
escorte
Zwangere vrouwen

Afghanistan
El Salvador

2

Irak
Brazilië
Turkije
Filipijnen

1040

Famillies met kinderen
7
1
1

Aantal personen– totaal
aantal
bestemmingslanden

19

Hulp bij reintegratie
voor kwetsbare
personen

9

Alleenstaande ouder
Oudere personen
NBMV
Ex-NBMV
Slachtoffer
mensenhandel

Maart 2020

April 2020

1

0

0

0

0
0
(0 personen)
0
0
0
0

1
2
(6 personen)
1
0
0
0

0

0

1

8

TOTAAL

Cijfers (vrijwillig terug gekeerde personen) Rode Kruis, le Croix Rouge en de gesloten centra
Gesloten centra

Maart 2020

April 2020

Repatriëringscentrum 127bis

1

0

Totaal aantal

1

0

Maart 2020

April 2020

Rode Kruis Vlaanderen

1

0

Totaal aantal

1

0

Rode Kruis/Croix Rouge
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Vragen
2. Kan u toelichting geven over de genomen maatregelen bij IOM mbt vrijwillige terugkeer?
1045

1050

Op 17 maart hebben IOM en Fedasil gezamenlijk beslist om de vrijwillige terugkeer vanuit België
tijdelijk stop te zetten gezien het zeer beperkte aanbod van vluchten en de operationele
moeilijkheden om vrijwillige terugkeer te organiseren. Sinds begin april is IOM terug gestart met het
organiseren van vrijwillige terugkeer, met inachtname van bijkomende voorzorgsmaatregelen
(terugkeer in kleine groepen, respecteren sociale afstand, voorzien van mondmaskers, etc.).
Tijdens de hele periode blijft IOM nieuwe aanvragen voor vrijwillige terugkeer ontvangen en blijft
counsellings uitvoeren voor vertrek, zij het op virtuele basis (per telefoon of video conference). Er
werden 2 hotline nummers gecommuniceerd (1 Nederlandstalig, 1 Franstalig) voor alle mogelijke
vragen omtrent vrijwillige terugkeer in deze periode.
a)

IOM organiseert vrijwillige terugkeer op basis van ‘case by case’. De huidige situatie omtrent
vluchten laat ons niet toe om een lijst te geven van landen die wel of niet kunnen, de situatie
wijzigt namelijk dagelijks. De beschikbare vluchten worden dagelijks gemonitord en kandidaatterugkeerders worden rechtstreeks gecontacteerd wanneer een vertrek mogelijk is.

1055

b)
1060

1065

Wat kan wel en wat kan niet?

c)

Is er vrijwillige terugkeer naar bepaalde landen?
Zoals hierboven aangegeven wordt er vrijwillige terugkeer uitgevoerd ‘case by case’. Voor de
maand april zijn we erin geslaagd om 61 personen te ondersteunen met een vrijwillig vertrek.
Organiseert IOM nog (uitzonderlijk) terugkeervluchten?
Idem a en b

De aangepaste dienstverlening en maatregelen werden door IOM en Fedasil gecommuniceerd naar de
partners, en regelmatige updates worden gegeven. Partners werden ook bevraagd naar de mogelijkheid
om kwetsbare migranten door te verwijzen en hun aangepaste dienstverlening werd in kaart gebracht.

Mededelingen UNHCR communications

1070

1075

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken, werken de
medewerkers van UNHCR-kantoor in België vooral van thuis uit. De collega's blijven bereikbaar via email en telefoon. Tijdens deze periode ontvangen we enkel op afspraak en vragen we personen die
informatie of advies willen, contact met ons op te nemen via: E-mail: belbr@unhcr.org of Tel.: +32 (0)
472 18 92 65, van maandag tot vrijdag van 14u tot 17u. Deze informatie vind je op de website van het
UNHCR: https://www.unhcr.org/be/contact
Hieronder vind je ook een overzicht van links naar een aantal openbare documenten van het UNHCR en
soms ook van andere VN-agentschappen. Ze hebben betrekking op het Europese initiatief van relocatie
van niet begeleide en gescheiden kinderen vanuit Griekenland, op de Bescherming tegen uitbuiting en
seksueel misbruik en ten slotte de sanitaire COVID-19-crisis. Om de communicatie sneller te laten
verlopen bezorg ik ze u nu al grotendeels in het Engels. Later op de dag stuur ik u links naar documenten
in het Frans door, als die bestaan.
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1. Recolalisatie van niet-begeleide kinderen uit Griekenland

1085

Dit is een initiatief van de Europese Unie om 1600 niet-begeleide kinderen uit Griekenland naar andere
EU-landen te verplaatsen. Deze kinderen leven in Griekenland in bijzonder moeilijke humanitaire
omstandigheden die nog verergeren door de COVID-19-crisis. UNHCR dringt er bij de EU-lidstaten
(waaronder België) op aan om zich in dit verband solidair te tonen en een aantal van deze kinderen zo
snel mogelijk op te vangen. Luxemburg en Duitsland hebben twee weken geleden een aanzet gegeven.
•

UN agencies welcome first relocation of unaccompanied children from Greece – 15 April 2020

•

UNICEF, UNHCR and IOM have worked closely to establish standards for which children would be
identified and prioritized for relocation. The agencies’ joint document, “Minimum asserts that these
standards must be firmly rooted within international child rights legal frameworks, including the
Convention on the Rights of the Child, and the 1951 Refugee Convention which lays out the
considerations under which international protection needs would be established

1090

2. Protection contre l'exploitation et les abus sexuels
•

1095

Interagency Community Outreach and Communications Fund on Protection from Sexual Exploitation
and Abuse (PSEA) – April 2020
The launch of an 'Interagency PSEA Community Outreach and Communications Fund' to 1)
provide financial support to NGOs that lack the resources and/or capacity to develop and
disseminate PSEA (Protection from Social Exploitation and Abuse) materials, and to 2) make available
to all IASC members and the wider sector the materials developed through the Fund for their further
use or adaptation. The fund allows for 9-12 grants of USD 15-20,000. Applications are accepted until
15 May 2020.

1100

3. Documents issus dans le contexte de la pandémie Covid-19
•

Provision of practical guidance and good practices from Europe to 1) ensure access to territory while
protecting public health, 2) maintaining basic registration and documentation, 3)preventing
transmission in the context of reception and detention, 4) backlog management, and 5) community
engagement and risk education.

1105

•

Key Protection Messages on the Covid-19 crisis – 31 March 2020
Elaborates on five key messages: 1) States can and should ensure access to asylum while also
protecting public health, 2) Reception of asylum seekers and the processing of asylum claims, with
priority for the most vulnerable, should continue regardless of the closure of a State’s border, 3)
Restriction on freedom of movement should not be arbitrary nor discriminatory; 4) Restrictions on
the exercise of rights should be maintained for no longer than necessary; and 5) Public health and
other responses should include refugees, IDPs, and other other marginalized groups, and address the
particular risks affecting them.

1110

1115
•

1120

Practical Recommendations and Good Practice to Address Protection Concerns in the Context of
the COVID-19 Pandemic – 9 April 2020

Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during COVID-19 – 20 March 2020
This briefing note aims at giving an overview of risks of gender-based violence (GBV) in the context of
COVID-19 pandemic. It also includes recommendations to mitigate risks and ensure access to
lifesaving GBV services. The last section contains a list of useful resources. Women and girls of
concern to UNHCR are likely to experience distinct challenges and risks associated with the COVID-19
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pandemic, and as such the outbreak might exacerbate already existing risks of GBV. Confinement is
expected to increase risks of intimate partner violence for displaced women and girls, while
worsened socio-economic situation will expose refugee women and girls in particular to increased
risks of sexual exploitation by community members as well as humanitarian workers. In parallel,
access to regular GBV services is likely to become challenging for survivors.

1125
•

On 16 March, the EU Commission presented its guidelines on health-related border management
measures in the context of the COVID-19 pandemic. This document summarizes UNHCR's legal
consideration in this respect.

1130
•

1135

1140

UNHCR Legal Considerations with regard to the EU Commission ś Guidelines for border
management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential
services – 18 March 2020

UNHCR Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international
protection in the context of the Covid-19 response – 16 March 2020
This paper sets out key legal considerations, based on international refugee and human rights law,
on access to territory for persons seeking international protection in the context of measures taken
by States to restrict the entry of non-nationals for the protection of public health in response to the
COVID-19 pandemic. It reconfirms that while States may put in place measures which may include a
health screening or testing of persons seeking international protection upon entry and/or putting
them in quarantine, such measures may not result in denying them an effective opportunity to seek
asylum or result in refoulement.

PRESS RELEASES
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1155

Coronavirus: UNHCR offers practical recommendations in support of European countries to ensure
access to asylum and safe reception – 27 April 2020: Urges States to continue live-saving efforts in
rescuing refugees and migrants in distress at sea, strengthen intra EU-solidarity in the form of relocation,
and use the measures taken during the Covid-19 crisis to build more resilient asylum systems in the
future.
Beware long-term damage to human rights and refugee rights from the coronavirus pandemic – 22
April 2020: Argues that securing public health and protecting refugees are not mutually exclusive, and
observes a disproportionate use of immigration detention, a rise in the risk of sexual violence,
discriminatory restrictions on access to health and social services, and a dramatic loss of livelihoods.
Warns that not upholding the right to asylum will undermine human rights, laws and policies “in ways
that could take many years to rebuild”.
As COVID-19 pandemic continues, forcibly displaced children need more support than ever – 20 April
2020: Joint statement by Henrietta Fore, UNICEF Executive Director, and Filippo Grandi, UN High
Commissioner for Refugees.
Displaced and stateless women and girls at heightened risk of gender-based violence in the
coronavirus pandemic – 20 April 2020
The Council of Europe and UNHCR support Member States in bringing refugee health workers into the
COVID-19 response – 14 April 2020

1160

Joint Statement of UNHCR, IOM, OHCHR and WHO – 31 March 2020: Argues that there are ways to
manage border restrictions in a manner which respects international human rights and refugee
protection standards, through quarantaine and health checks. Simultaneously, refugees and migrants
held in formal and informal places of detention, and/or in cramped and unsanitary conditions, as well as
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migrant children and their families and those detained without sufficient legal basis, should be released
immediately.
Staying and delivering for refugees amid COVID-19 crisis – 31 March 2020: Provides a brief overview of
some of the measures UNHCR is taking to combat Covid-19 in refugee-camps worldwide.

1170

Statement by Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees, on the COVID-19 crisis – 19 March
2020: Argues that measures to combat Covid-19 should not result in closure of avenues to asylum, or of
forcing people to return to situations of danger.
IOM, UNHCR announce temporary suspension of resettlement travel for refugees – 17 March 2020

Diverse
De Universiteit van Gent lanceert een online-survey in het kader van de studie ‘ApartTogether’.
1175

Het onderzoek richt zich op +16-jarigen, is vertaald in 27 talen en verspreid over 10 Europese landen
(België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Griekenland, Nederland, Spanje, Portugal, UK en Zweden).
Het meet de impact van covid-19 op het welzijn van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond, hoe dit hun leven beïnvloedt (psychisch welbevinden, sociaal welzijn, andere
levensdomeinen, hoe ze ermee omgaan, wat hen helpt, waar ze informatie vandaan halen, of ze in staat
zijn om te maatregelen te volgen in hun leefsituatie, etc.

1180

Met deze survey wil Universiteit Gent de overheden ertoe bewegen om meer aandacht te hebben voor
deze groep, inclusief het verbeteren van hun leefomstandigheden (bv Maximiliaanpark, hotspots in
Griekenland…) en hun toegang tot gezondheidszorg, ook voor bijvoorbeeld mensen zonder documenten.
De volgende contactvergadering zal doorgaan op 17/6/2020
Hoe ? Schriftelijke uitwisseling n.a.v. de COVID-19-maatregelen

1185

Vous désirez poser des questions aux instances concernés ?
Merci de les transmettre avant le 9/6/2020 à myria@myria.be
Réunions suivantes : 16/9, 21/10 en 18/12
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