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Mededelingen DVZ  

Een overzicht van de cijfers is beschikbaar op de website van DVZ. 

Cijfers 

Verzoeken internationale bescherming   Maart 2020 April 2020 Mei 2020 

Op het grondgebied (Pacheco)   1.038 233 385 

In de gesloten centra, gevangenissen en woonunits 46 3 4 

Aan de grens   32 0 0 

 Totaal 1.116 236 389 

Totaal 2018 2.118 2.247 1.813 

Aantal werkdagen   11 18 18 

Verzoeken per werkdag (Pacheco)   101,45 13,11 21,61 

Beslissingen Maart 2020 April 2020 Mei 2020 

Overdracht CGVS   1.349 10 189 

25/26quater   330 550 440 

Zonder voorwerp   90 13 11 

Beslissingen 1.769 573 640 

Top 10 per nationaliteit 

 15 

37

14

4

32

17

10

4
6

4
7

40 39

28 28 27

16 15 14 14
12

April 2020 Mei 2020

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx


2 

Verslag internationale bescherming (schriftelijke procedure) – 17 juni 2020 
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Vragen 

ONLINE REGISTRATIE  

1. Kunnen we een update krijgen van de aanvragen die per formulier online zijn gedaan, om een 25 
afspraak te maken voor het indienen van de asielaanvraag?  

a) Hoeveel personen vroegen een afspraak en hoeveel onder hen wachten nog om er één te krijgen?/ 
Hoeveel personen vroegen de afgelopen maand/en sinds de opstart van het systeem een afspraak 
om een verzoek om IB te doen?    

In april (volledige maand) werden op basis van de e-mails die we hebben gekregen, 1.091 30 
formulieren ontvangen. Als we de dubbels daarvan aftrekken, werden 907 aanvragen ingediend 
door verschillende personen.   

In mei, van 01.05.2020 tot 31.05.2020, werden 1.138 formulieren ontvangen. Als we de dubbels 
daarvan aftrekken, werden 991 aanvragen ingediend door verschillende personen.  

Sinds de hervatting van de registraties op 15.06.2020 zijn er 1.154 uitnodigingen verstuurd.   35 

b) Denkt DVZ eraan opnieuw met het systeem van vóór de crisis te werken, voor nieuwe verzoeken 
om internationale bescherming? Zo ja, wanneer?  

Op dat punt heeft DVZ geen instructies of datum ontvangen in het kader van een wijziging van de 
huidige procedure.  

In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk het systeem van voor de coronacrisis te 40 
hernemen. Dit systeem laat immers niet toe aan de aanbevelingen van de regering – om de 
verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken – te voldoen. Dit is ook de reden dat de 
registraties vanaf 17.03.2020 tijdelijk opgeschort werden.   

De huidige situatie laat immers niet toe dat personen zich spontaan bij het aanmeldcentrum 
kunnen aanbieden; er geldt immers nog steeds een samenscholingsverbod. Er dient ten allen tijde 45 
vermeden te worden dat personen zich in grote groepen verzamelen voor de ingang van het 
aanmeldcentrum, of met grote aantallen tegelijkertijd aanwezig zijn in de wachtzaal van de DVZ 
en bij Fedasil. Ook talrijke verplaatsingen binnen het aanmeldcentrum (in functie van het 
aanmeldingstraject) laten het niet toe de vroegere werkwijze te hernemen.   

c) Indien de persoon een tweede formulier invult, met een correctie of een correct e-mailadres, wordt 50 
dit dan niet als een meervoudige asielaanvraag beschouwd?  

Nee, omdat het gaat om een aanvraag om een afspraak, en niet om een verzoek om internationale 
bescherming in dit stadium.  

De definitie van een volgend verzoek wordt duidelijk bepaald in artikel 1 (°20) van de wet van 
15.12.1980:   55 

“20° volgend verzoek om internationale bescherming: elk later verzoek om internationale 
bescherming dat wordt gedaan nadat een definitieve beslissing over een vorig verzoek is 
genomen, met inbegrip van de beslissingen genomen op basis van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 
4°, 5°, 7° en 8°;]5”  

Bovendien voorziet artikel 50 van deze wet dat het doen van een verzoek in persoon moet 60 
gebeuren.   
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d) Is er enige interactie tussen DVZ en FEDASIL om het aantal afspraken te moduleren in verhouding 
tot het aantal opvangplaatsen?  

DVZ en Fedasil communiceren op verschillende punten, zoals:   

- Fedasil deelt het aantal beschikbare opvangplaatsen mee in de nieuwe centra die Fedasil 65 
onlangs heeft geopend.  

- Het traject binnen het Klein Kasteeltje in het kader van de naleving van de sanitaire 
maatregelen   

- De mededeling van het aantal geplande afspraken per dag aan DVZ voor het beheer van de 
aanvragers in de volgende fasen van de procedure bij Fedasil (medisch onderzoek, 70 
aanwijzing van een opvangstructuur)  

2. Wat waren de profielen (op vlak van procedure en op vlak van persoonlijk profiel)?   

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen krijgen voorrang bij de uitnodigingen.   

Daarna volgen de personen die een eerste verzoek en een volgend verzoek om internationale 
bescherming indienen, waaronder gezinnen met kinderen en personen die een specifieke 75 
kwetsbaarheid vertonen.    

3.  Hoeveel mensen werden in dezelfde periode uitgenodigd voor de registratie van hun verzoek?   

Zie vraag 1 a)  

4.  Hoeveel dagen zaten er gemiddeld 1) tussen de aanvraag voor een afspraak en de uitnodiging, en 2) 
tussen de uitnodiging en de dag van de afspraak? Kan u ons een zicht geven op het verschil hierin 80 
tussen personen die als kwetsbaar worden beschouwd (vb. NBMV en gezinnen met kinderen) en 
anderen?   

De gemiddelde berekende termijn is die tussen de datum van de aanvraag voor een afspraak en de 
datum van de feitelijke presentatie in het Klein Kasteeltje.   

Eind mei 2020 bedroeg de gemiddelde termijn voor de NBMV 6,82 dagen tussen de datum van de 85 
aanvraag voor een afspraak en de datum waarop de persoon zich effectief aanbood op het Klein 
Kasteeltje (waarbij ook rekening wordt gehouden met verzoeken om uitstel van afspraken door 
voogden of maatschappelijk werkers of met contacten die met de centra worden genomen om een 
afspraak vast te leggen die voor alle partijen past).  

Voor gezinnen met kinderen bedraagt de gemiddelde termijn eind mei 12 dagen voor een eerste 90 
verzoek om bescherming en gemiddeld 14 dagen, wanneer de eerste en volgende verzoeken worden 
opgeteld.   

5. Is er evolutie in het voorzien van een oplossing voor mensen die geen eigen telefoon/laptop of 
toegang tot internet of het formulier hebben?   

Il n’y a pas, à ce stade, d’alternative existante au système actuellement en vigueur. Néanmoins, des 95 
pistes sont à l’examen afin de dégager des solutions qui soient en accord avec les mesures 
gouvernementales toujours en vigueur.   

PACHECO  

6. Hoeveel mensen werden intussen uitgenodigd voor een eerste gehoor in het Pachecogebouw?   

De gehoren zijn op 07.05.2020 opnieuw van start gegaan.   100 
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In de maand mei 2020, werden 202 gehoren afgenomen.   

7. Wanneer worden ook de mensen buiten de asielcentra terug uitgenodigd?   

De uitnodigingen worden momenteel ook verstuurd voor gehoren van personen die op privé-adressen 
verblijven.   

8. Vinden er nog steeds Dublininterviews plaats, zoja, wordt er voorrang gegeven aan bepaalde 105 
profielen/mogelijks bevoegde lidstaten?   

Ja, er vinden nog steeds Dublininterviews plaats.  

Nee, er gebeurt geen selectie op basis van profielen of lidstaten.  

9. De update van het vademecum van Fedasil van 13 mei, p. 9 onderaan stelt het volgende:   

“Als de bewoner nog steeds niet naar de afspraak bij DVZ Pacheco gaat zonder een reden te 110 
vermelden, zal DVZ zijn beschermingsprocedure afsluiten en een bevel om het grondgebied te 
verlaten betekenen (BGV). Op het einde van de termijn hiervan, betekent het centrum het einde van 
zijn/haar materiële hulp.”   

Deze mogelijkheid is niet voorzien in de vreemdelingenwet, en is volgens ons strijdig met artikel 50, 
§3, laatste lid:  115 

“Een verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan maar vervolgens op de aangewezen 
datum voor de indiening van dit verzoek, niet daadwerkelijk wordt ingediend, vervalt van 
rechtswege tenzij de vreemdeling aantoont dat zulks te wijten was aan omstandigheden waarop hij 
geen invloed had. Indien de vreemdeling zich op een latere datum toch aanmeldt om zijn verzoek 
daadwerkelijk in te dienen, dan wordt zijn dossier heropend en zijn verzoek om internationale 120 
bescherming opnieuw geregistreerd maar nu als een daadwerkelijk ingediend verzoek.”  

Als DVZ een BGV aflevert omdat iemand zich niet aanmeldt voor de indiening van zijn verzoek, zou 
dat betekenen dat zijn verzoek, bij een latere aanmelding, geregistreerd zal worden als een volgend 
verzoek. Dat heeft verregaande gevolgen voor de asielprocedure en het recht op opvang.   

Gezien de problemen die we vandaag voor veel mensen vaststellen om gebruik te maken van het 125 
online afsprakensysteem, in de opvolging van hun mail, en de communicatie over hun gekozen 
woonplaats gezien ze geen opvang hebben, is deze bepaling des te onrustwekkender. In eerste 
instantie worden mensen in de opvangcentra uitgenodigd, maar eens ook anderen worden 
uitgenodigd, is het volgens ons nodig soepel te zijn en rekening te houden met de problemen die de 
Coronacrisis hebben veroorzaakt. We denken in het bijzonder aan mensen met een code 207 no 130 
show die zich buiten hun wil niet konden her-integreren in het opvangnetwerk en die in precaire 
opvangsituaties zijn. Het gaat onder meer om mensen met een ontvankelijk volgend verzoek en 
mensen die de opvang verlieten voor de crisis uitbrak of nadien, die nu niet langer voor hun eigen 
opvang kunnen zorgen.   

a) Wat is volgens DVZ de rechtsgrond voor deze bepaling in het vademecum?  135 

Hier worden verschillende stappen binnen de procedure door elkaar gehaald.   

Artikel 50 § 3 stelt inderdaad het volgende:   

“Een verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan maar vervolgens op de aangewezen 
datum voor de indiening van dit verzoek, niet daadwerkelijk wordt ingediend, vervalt van 
rechtswege tenzij de vreemdeling aantoont dat zulks te wijten was aan omstandigheden waarop hij 140 
geen invloed had. Indien de vreemdeling zich op een latere datum toch aanmeldt om zijn verzoek 
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daadwerkelijk in te dienen, dan wordt zijn dossier heropend en zijn verzoek om internationale 
bescherming opnieuw geregistreerd maar nu als een daadwerkelijk ingediend verzoek.”  

Echter, in de huidige omstandigheden wordt elk verzoek reeds onmiddellijk ingediend in het 
aanmeldcentrum, wanneer de persoon in kwestie zich aanbiedt (na het verkrijgen van een afspraak) 145 
in het kader van een verzoek om internationale bescherming. Elke verzoeker ontvangt op dat 
moment onmiddellijk een bijlage 26/26quinquies.   

Dit betekent dat in de huidige omstandigheden artikel 50§3 niet van toepassing is.   

b) Informeert DVZ mensen die aan het aanmeldcentrum en Pacheco worden weggestuurd (omdat ze 
geen uitnodiging hebben of omdat ze niet mogen her-integreren in het opvangnetwerk) 150 
systematisch over de verplichting de gekozen woonplaats te communiceren en de mogelijkheid het 
CGVS te contacteren over ontvangen post wanneer geen gekozen woonplaats is doorgegeven?   

We lijken het hier over verschillende zaken te hebben:  

- Aanbieden in het aanmeldcentrum zonder dat de persoon een afspraak heeft gemaakt...   
- Aanbieden aan Pacheco voor een gehoor dat is afgelast vanwege de gezondheidscrisis   155 
- Aanbieden aan Pacheco voor een beslissing   
- Iedereen die zich bij één van beide gebouwen aanbiedt   

Ø Indien de persoon reeds een procedure heeft ingeleid die negatief is afgesloten, is de informatie 
al meermaals meegedeeld.  

Ø Indien de persoon nooit geen procedure heeft ingeleid, is het in dit stadium niet relevant om 160 
informatie te verstrekken over het melden van een wijziging van de gekozen woonplaats, 
aangezien deze niet is geregistreerd en de persoon voor een afspraak in het aanmeldcentrum niet 
via een gekozen woonplaats wordt gecontacteerd.  

Ø Indien de persoon midden in een procedure zit en de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing 
moet nemen (in het kader van de Dublinprocedure), is de informatie al meermaals meegedeeld.  165 

Ø Als de persoon komt opdagen om vragen te stellen over een nieuw gehoor, wordt hem/haar 
verteld dat hij/zij op een later tijdstip zal worden uitgenodigd. In de praktijk stellen we vast dat 
een aantal aanvragers, in afwachting van een nieuwe datum voor gehoor, rechtstreeks per e-mail 
contact opneemt met de cel interviews; ze krijgen een antwoord in functie van de gestelde vragen.   

Op de vraag of de Dienst Vreemdelingenzaken systematisch informatie over de gekozen woonplaats 170 
doorgeeft aan éénieder die zich bij één van de twee gebouwen aanbiedt, luidt het antwoord nee.  

De redenen waarom de persoon zich aanbiedt zijn immers divers, de administratieve situatie van elk 
van hen is niet identiek (DVZ - CGVS - RvV) en bovendien hebben de vragen niet noodzakelijkerwijs 
betrekking op dit specifieke aspect. Het is wel relevant om de specifieke vraag van de aanvrager te 
beantwoorden.   175 

Op de vraag of de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvragers tijdens de procedure informeert over 
het belang om een eventuele wijziging van de gekozen woonplaats te melden, is het antwoord ja.   

10. In hoeverre kan een verzoeker om internationale bescherming worden "gesanctioneerd" als hij niet 
komt opdagen voor een per e-mail verstuurde afspraak (wegens niet kunnen inloggen, een fout in het 
e-mailadres, het niet kunnen lezen, of een andere reden)?   180 

Er is geen "sanctie". Hij hoeft enkel maar een nieuwe aanvraag voor een afspraak op te sturen met de 
juiste contactgegevens, als het probleem dit is of als het van een andere aard is.  
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Een persoon die een uitnodiging gevraagd heeft, in het kader van een verzoek om internationale 
bescherming, die vervolgens een uitnodiging ontvangt, maar hier verder geen gevolg aan geeft, heeft 
immers geen verzoek om internationale bescherming.   185 

Artikel 50 van de wet van 15.12.1980 stelt immer dat het doen van een verzoek om internationale 
bescherming in persoon moet gebeuren. De koning wijst de overheden aan, waar de vreemdeling 
een verzoek om internationale bescherming kan doen. Voor personen die zich reeds op het 
grondgebied bevinden, is dit het Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje te Brussel.   

11. Wat is de consequentie als de persoon niet komt opdagen op de afspraakdatum? (door technische 190 
problemen met het e-mailadres, geen verbinding, enz.)?  

Zie vraag 10  

12. (ook doorgegeven aan het CGVS) Kunt u iets meer vertellen over de maatregelen die zijn genomen 
voor de organisatie van videoconferenties in het kader van de Covid-19-pandemie?  

Momenteel organiseert DVZ geen videoconferenties, behalve in gesloten centra.  195 

Via videoconferentie is het mogelijk een interview vanop afstand te organiseren. Deze manier van 
werken werd reeds voor Covid-19 toegepast voor interviews in de gesloten centra en wordt ook in 
de huidige omstandigheden verder toegepast.  

De interviewer en (eventueel) de tolk zitten samen in een lokaal op minimum 1,5m van elkaar. Er kan 
voor geopteerd worden een mondmasker te dragen. Uiteraard dienen zowel de interviewer, als de 200 
tolk, de voorzien maatregelen inzake hygiëne te respecteren.  

Ook in het gesloten centrum worden de vooropgestelde maatregelen gerespecteerd.   

INTREKKING/OPHEFFING STATUUT  

13. Welk verblijfsrecht geldt nog wanneer het CGVS overgegaan is tot intrekking of opheffing van de 
erkenning als vluchteling of het statuut van subsidiair beschermde?   205 

Na de beslissing van het CGVS neemt DVZ een beslissing over het verblijfsrecht en het al dan niet 
afleveren van een BGV. We vinden daarover het volgende terug in de vreemdelingenwet:  

Artikel 49/2 §1, laatste lid: Na afloop van een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van 
de asielaanvraag, wordt de erkende vluchteling tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten 
tenzij de vluchtelingenstatus ondertussen werd opgeheven of ingetrokken overeenkomstig de 210 
artikelen 55/3 of 55/3/1 of tenzij de vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn vluchtelingenstatus.  

§3 Wanneer de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus 
heeft opgeheven of ingetrokken of wanneer de betrokkene afstand heeft gedaan van zijn status, kan 
de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het verblijf van de vreemdeling en hem 
verwijderen overeenkomstig de bepalingen van deze wet, onverminderd het beginsel van non-215 
refoulement.  

Artikel 49/2 §3 Na vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag wordt de vreemdeling 
aan wie de subsidiaire beschermingstatus is toegekend tot een verblijf van onbeperkte duur in het 
Rijk toegelaten tenzij de subsidiaire beschermingsstatus ondertussen werd opgeheven of 
ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/5 of 55/5/1 of tenzij de vreemdeling ondertussen 220 
afstand heeft gedaan van zijn subsidiaire beschermingsstatus.  

§5 Wanneer de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de subsidiaire 
beschermingsstatus heeft opgeheven of ingetrokken of wanneer de betrokkene afstand heeft 
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gedaan van zijn status, kan de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het verblijf van de 
vreemdeling en hem verwijderen overeenkomstig de bepalingen van deze wet, onverminderd het 225 
beginsel van non-refoulement.   

a) Als het verblijfsrecht niet wordt beëindigd na de intrekking of opheffing wat is dan precies de 
grond voor het verblijf?   

b) Welk verblijfsrecht krijgt een persoon wiens beschermingsstatus wordt opgeheven of ingetrokken 
en die daardoor geen verblijf van onbeperkte duur krijgt, maar voor wie ook geen BGV kan 230 
worden afgeleverd omwille van een ernstige risico’s bij terugkeer naar het herkomstland?   

Beëindiging verblijfsrecht na definitieve intrekking of opheffing internationale 
beschermingsstatus  

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het beschermingsstatuut van een persoon 
en het verblijfsstatuut van die persoon. Het feit dat een beschermingsstatus wordt 235 
ingetrokken/opgeheven betekent niet automatisch dat ook het verblijfsstatuut van de persoon 
vervalt. Het al dan niet toekennen/intrekken/opheffen van een beschermingsstatuut valt onder 
de bevoegdheid van het CGVS, terwijl het verblijfsstatuut onder de bevoegdheid van de DVZ valt.  

De DVZ zal telkens individueel bekijken of de persoon nog recht heeft op verblijf, nadat de 
beschermingsstatus van de persoon werd ingetrokken of opgeheven. Desgevallend kan er een 240 
bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd en betekend worden.  

Behoud verblijfsrecht na definitieve intrekking of opheffing internationale beschermingsstatus  

a. Beëindiging verblijfsrecht wettelijk niet mogelijk  

Voor de situaties waarbij de DVZ het verblijfsrecht wettelijk gezien niet kan beëindigen, wijzigt 
de basis van het verblijfsrecht niet: het verblijfsrecht werd geopend op basis van de toekenning 245 
van een internationale beschermingsstatus die intussen definitief ingetrokken of opgeheven 
werd, maar dit verblijfsrecht blijft vervolgens ongewijzigd doorlopen.  

b. Beëindiging verblijfsrecht wettelijk mogelijk maar op basis van de elementen van het 
individueel dossier: geen beëindiging verblijfsrecht   

- Indien betrokkene op dat ogenblik beschikt over een verblijf van beperkte duur > kan de DVZ 250 
deze personen in toepassing van de artikelen 9 en 13 opnieuw machtigen tot een verblijf van 
één jaar, verlengbaar onder voorwaarden.   

- Indien de betrokkene op dat ogenblik beschikt over een verblijf van onbeperkte duur of een 
meer duurzaam verblijf beschikken, wijzigt de basis van het verblijfsrecht niet.  

Ø Afgifte bevel om het grondgebied te verlaten na definitieve intrekking of opheffing 255 
internationale beschermingsstatus  

De DVZ houdt rekening met artikel 74/13 Vw. evenals de artikelen 48/3 en 48/4 Vw. (non-
refoulementbeginsel).   

Indien de DVZ van oordeel is dat een terugkeer naar het land van herkomst of gewoonlijk verblijf 
een schending zou inhouden van de artikelen 74/13 of 48/3 en 48/4 Vw., wordt enkel een einde 260 
gesteld aan het verblijf, zonder afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  
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DUBLIN  

14. Zijn er intussen meer landen waarvoor een transfer in het kader van Dublin terug mogelijk is?  

Een transfer in het kader van Dublin is mogelijk voor volgende landen: Finland, Oostenrijk, Frankrijk, 
Tsjechië, IJsland  en het Verenigd Koninkrijk.  265 

Vanaf eind juni/begin juli zouden ook Dublinoverdrachten met Noorwegen, Zweden, Litouwen, 
Letland, Zwitserland en Duitsland mogelijk worden.   

Voor wat betreft de overige lidstaten is de situatie dagelijks opgevolgd.   

15. Wat is het beleid ten aanzien van gezinnen met minderjarige kinderen waarvoor Griekenland na 
onderzoek de bevoegde lidstaat blijkt? Hoeveel gezinnen met minderjarige kinderen kregen het 270 
afgelopen jaar een 26 quater die Griekenland aanwees als de bevoegde lidstaat? Hoeveel gezinnen 
werden het afgelopen jaar effectief getransfereerd naar Griekenland?   

Tot op heden werden er geen akkoorden van Griekenland voor gezinnen met kinderen. Indien de 
DVZ een akkoord van Dublin zou ontvangen, waarin zij de nodige garanties geven, kan er (afhankelijk 
van de elementen in het administratief dossier) een 26quater genomen worden.   275 

Thans werd er tot op heden in geen dossier een 26quater genomen en werd er geen gezin 
getransfereerd op basis van de Dublinverordening.  

Kinderen in de procedure (vragen ook gesteld aan het CGVS en Fedasil):  

16. Worden de volgende brochures (beschikbaar op de website van het CGVS) standaard afgegeven aan 
kinderen of gezinnen bij het begin van de asielprocedure?   280 
· Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België JA  
· Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België JA  
· Gids voor ouders of voogden vergezeld door minderjarige kinderen (het recht om gehoord te 

worden) JA  

a) Op welk moment gebeurt dit concreet?   285 

De gids voor niet-begeleide minderjarigen wordt aan alle niet-begeleide minderjarigen 
overhandigd in het aanmeldcentrum op het moment van de registratie.   

De andere gidsen worden overhandigd op het moment van het interview bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken.   

b) Wordt hierbij mondeling toelichting gegeven?   290 

Ja, in het aanmeldcentrum wordt de nodige toelichting gegeven (veelal met behulp van een tolk).  

Bij het interview wordt eveneens een mondelinge toelichting gegeven over de gidsen die op dat 
moment overhandigd worden.   

c) Kan het kind hierover vragen stellen?   

Uiteraard hebben het kind/de ouder(s)/voogd de mogelijkheid hierover vragen te stellen.   295 

17. Is er nog ander materiaal standaard in gebruik (vb. video) dat kinderen informeert over de 
asielprocedure?   

Neen, momenteel is er geen ander materiaal voorhanden.   



10 

Verslag internationale bescherming (schriftelijke procedure) – 17 juni 2020 

18. Is er in de opleiding van interviewers (eerste gehoor en Dublininterview) standaard een luik over het 
Kinderrechtenverdrag en het principe van het hoger belang van kind? Welk materiaal wordt hiervoor 300 
gebruikt?   

Ja, alle interviewers volgen een uitgebreid opleidingstraject, waarin onder andere ook een opleiding 
omtrent NBMV is opgenomen, alsook een opleiding rond interviewtechnieken. Deze opleidingen 
worden verzorgd door de cel Kwetsbaren die hierin een ruime expertise hebben.   

De medewerkers die de opleiding geven hebben zelf een opleiding gevolgd tot trainer in deze 305 
materie via het “Train the trainer” programma van EASO. De inhoud van deze opleidingen voldoet in 
die zin dus ook aan de Europese vereisten.  

CIJFERS 

19. Volgens de cijfers die DVZ vorige maand heeft voorgesteld, zijn Afghanistan, El Salvador, Syrië, Turkije 
en Guinee, Somalië, Georgië, Palestina, Irak en Congo de belangrijkste nationaliteiten van de 310 
verzoekers om internationale bescherming in België voor het eerste kwartaal van 2020.  
a) Kan DVZ cijfers geven over het aantal terugdrijvingen aan de grens die in de maanden januari, 

februari, maart, april en mei voor deze nationaliteiten zijn genomen?  

Totaal aantal effectieve terugdrijvingen voor de aangevraagde nationaliteiten   

Nationaliteit Januari Februari Maart April Mei 

Afghanistan 1 0 0 0 0 

DR Congo 8 15 15 0 0 

Georgië 6 9 10 0 0 

Guinee 1 0 1 0 0 

Irak 2 2 0 0 0 

Palestina 3 0 0 0 0 

Somalië 0 0 0 0 0 

Syrië 3 5 2 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 0 

Turkije 41 26 12 0 0 

Hoeveel verzoeken om internationale bescherming zijn er sinds 18 maart 2020 aan de grens ingediend, 315 
naar nationaliteit. Hoeveel van deze verzoekers om bescherming zijn in gesloten centra geplaatst?  

Sinds 18/03/2020 zijn er voor deze nationaliteiten 0 VIB aan de grens ingediend. 
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Mededelingen CGVS 

Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres).  

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING 
Mars 
2020 

Avril 
2020 

Mai 2020 2020 

Aantal personen die een eerste verzoek om internationale bescherming 
indienden* 

897 127 225 5.155 

Aantal personen die een volgend verzoek om internationale bescherming 
indienden 

219 64 164 1.315 

Totaal aantal personen die een verzoek om internationale bescherming 
indienden 

1.116 236 389 6.470 

BESLISSINGEN 
Mars 
2020 

Avril 
2020 

Mei 2020 2020 

Tussentijdse beslissingen     

Aantal personen voor wie een verder onderzoek (grens) werd beslist + aantal 
van wie het volgende verzoek ontvankelijk werd geacht 

90 54 29 406 

Eindbeslissingen     

Aantal personen die een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus 
hebben gekregen (VS) 

384 567 585 2.335 

Aantal personen die een beslissing tot toekenning van de subsidiaire 
beschermingsstatus hebben gekregen (SB) 

83 105 53 415 

Aantal personen van wie het verzoek niet-ontvankelijk werd geacht 614 391 91 2.335 

Aantal personen van wie het verzoek kennelijk niet-gegrond werd geacht 44 45 20 241 

Aantal personen aan wie de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 
beschermingsstatus werden geweigerd 

458 877 360 2.632 

Aantal personen van wie de status werd ingetrokken of opgeheven 22 17 13 94 

Total aantal personen die een beslissing in verband met hun verzoek om 
internationale bescherming ontvingen 

1.695 2.056 1.151 8.458 

Werklast 
Fin mars 

2020 
Fin avril 

2020 
Fin mai 

2020 
 

  

12.730 
dossiers 

11.348 
dossiers 

10.671 
dossiers 

 

* Deze categorie bevat de verzoeken die zowel aan de grens als op het grondgebied werden ingediend, alsook de verzoeken van 320 
personen die in het kader van de hervestiging naar België kwamen (0 personen in maart en april). 

  

* 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. 

https://www.cgra.be/fr/chiffres
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Eind mei 2020 steeg de werklast tot 10.671 dossiers (16.095 personen).  325 

Commentaar bij de statistieken 

In mei 2020 heeft het CGVS 896 beslissingen genomen. Deze beslissingen hadden betrekking op 1.151 
personen. Dit werd met name mogelijk gemaakt door zaken die nog in behandeling waren (dossiers 
waarvoor vooraf al een persoonlijk gesprek was geregeld) af te sluiten, maar ook door dossiers te 
behandelen waarin een (erkennings)beslissing kon worden genomen zonder een persoonlijk gesprek te 330 
regelen (zie hieronder - vraag 11). 

In mei bedroeg de beschermingsgraad 56,7 %.  

Werklast 

De totale werklast van het CGVS zit hem in het aantal dossiers waarover het CGVS nog geen beslissing 
heeft genomen.  335 

Eind mei 2020 bedroeg de totale werklast 10.671 dossiers (13.453 personen). Gezien de huidige instroom 
kunnen we 4.200 dossiers als een normale werklast beschouwen. De echte achterstand bedraagt dus 6.471 
dossiers. 

Eind maart 2020 bedroeg die werklast nog 12.730 dossiers.  

Het CGVS tijdens de coronacrisis en beheer van de exit uit de crisis (geleidelijke hervatting van de 340 
persoonlijke gesprekken): 

Het CGVS heeft vanaf maandag 16 maart 2020 de persoonlijke gesprekken met verzoekers om 
internationale bescherming opgeschort.  

Het CGVS bleef wel actief, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de door de Nationale 
Veiligheidsraad aanbevolen maatregelen.  345 

Er is zoveel mogelijk voor telewerk gekozen. Dit verliep heel vlot aangezien telewerk binnen het CGVS 
sowieso al redelijk wijd verspreid is, net als de NWOW (New Way of Working), met name het 
resultaatsgericht werken. Ter informatie: het CGVS had al in 2002 een eerste telewerkproject opgestart. 
Vanuit technisch en operationeel oogpunt was het CGVS voorbereid op de invoering van een maximum 
aan telewerk.  350 

De aanwezigheid op de werkplek bleef beperkt tot taken die niet via telewerk kunnen worden verricht. 
Deze aanwezigheid beperkte zich tot 10 à 15% van het personeel. Deze taken werden op de werkplek 
uitgevoerd met volledige inachtneming van de regels inzake afstand, hygiëne, enz.  

Er werden geen bezoekers ontvangen. Het CGVS bleef voortdurend bereikbaar per telefoon en e-mail. 
Informatie over de werking van het CGVS werd via de website van het CGVS verspreid.  355 

De reeds geplande aanwerving van nieuw personeel werd voortgezet. Nieuwkomers in de periode van 
maart tot mei 2020 : 22 personen begin maart en 13 personen begin april. Voor hen werd speciaal een 
opleidingsprogramma op afstand ontwikkeld.  

De persoonlijke gesprekken zijn sinds maandag 8 juni 2020 hervat. Deze hervatting verloopt geleidelijk, 
met een beperkt aantal gehoren gedurende de eerste 3 weken. 360 

Deze hervatting is zorgvuldig voorbereid, in overleg met experts, personeelsleden, 
vakbondsafgevaardigden en Fedasil. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Men heeft ervoor 
gekozen niet overhaast tewerk te gaan. 
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Een reeks maatregelen heeft ervoor gezorgd dat de interviews in de best mogelijke omstandigheden 
konden plaatsvinden. 365 

Om de veiligheid van al onze medewerkers en bezoekers te garanderen, heeft het CGVS de volgende 
bijkomende beschermingsmaatregelen genomen: 

- De verzoekers worden op verschillende tijdstippen uitgenodigd; 
- De kandidaten wachten buiten vooraleer ze bij het CGVS binnen kunnen voor hun persoonlijk gesprek. 

De wachtzaal blijft in principe gesloten; 370 
- Het dragen van een masker is verplicht tijdens de verplaatsing van het onthaal tot aan de 

interviewkamer maar niet tijdens het persoonlijke gesprek; 
- Er werden drie plexiglas schermen geïnstalleerd tussen alle personen die in de ruimte aanwezig zijn. 

De eerste feedback van advocaten, verzoekers en protection officers is positief. Tot hier toe verloopt de 
organisatie van deze gesprekken vlot, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. 375 

Het aantal geplande interviews zal van week tot week toenemen. Op termijn kunnen er weer interviews 
met NBMV of in aanwezigheid van vertrouwenspersonen worden georganiseerd. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om het aantal aanwezigen tot een minimum te beperken.  

Een overzicht van alle getroffen maatregelen, een filmpje ter illustratie van de instructies over hoe het 
onthaal van de verzoekers en advocaten op het CGVS gebeurt en een update van de FAQ zijn beschikbaar 380 
op de website van het CGVS: https://5079.f2w.fedict.be/nl/content/het-cgvs-tijdens-de-coronacrisis  

Vragen 

Kinderen in de procedure (vragen ook gesteld aan DVZ en Fedasil): 

1. Worden de volgende brochures (beschikbaar op de website van het CGVS) standaard afgegeven aan 
kinderen of gezinnen bij het begin van de asielprocedure?  385 

- Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België - Ja 
- Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België - Ja 
- Gids voor ouders of voogden vergezeld door minderjarige kinderen (het recht om gehoord te 

worden) - Ja 

a) Op welk moment gebeurt dit concreet?  390 

Bij Dienst Vreemdelingenzaken, aan NBMV en begeleide kinderen met een eigen verzoek op het 
moment van de registratie, aan de andere doelgroepen tijdens het interview op DVZ 

b) Wordt hierbij mondeling toelichting gegeven?  

Ja, met bijstand van een tolk wordt alles uitgelegd (wat gebeurt er vandaag, procedure, etc.). 

c) Kan het kind hierover vragen stellen?  395 

Ja, indien ze vragen hebben bij de mondelinge uitleg die wordt verstrekt. Over de inhoud van de 
brochure kunnen ze achteraf vragen stellen per mail of voor, tijdens of na het interview. 

2. Is er nog ander materiaal standaard in gebruik (vb. video) dat kinderen informeert over de 
asielprocedure? 

Het CGVS stelt voor het ogenblik enkel hogergenoemde brochures ter beschikking. Minderjarigen 400 
maken wel een bijzondere doelgroep van het nieuwe informatieproject uit (subwebsite CGVS). 

3. Is er in de opleiding van protection officers standaard een luik over het Kinderrechtenverdrag en het 
principe van het hoger belang van kind? Welk materiaal wordt hiervoor gebruikt? 

https://youtu.be/JE-yyTqOd2w
https://5079.f2w.fedict.be/nl/content/het-cgvs-tijdens-de-coronacrisis
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Enkel protection officers behorende tot het team minderjarigen behandelen verzoeken van niet-
begeleide en begeleide kinderen. Zij krijgen een uitgebreide opleiding over het belang van het kind 405 
waarin ook informatie over Kinderrechtenverdrag en de richtlijnen van het UNHCR zijn verwerkt. 
Daarnaast wordt hiervoor gebruik gemaakt van de (verplichte) EASO-trainingsmodule ‘Interviewing 
Children’, waarin eveneens bijzondere aandacht aan het belang van het kind is besteed. 

In de basisopleiding van de (nieuwe) protection officers wordt een informatiesessie over 
minderjarigen gegeven, waarin gewezen wordt op de rechten en mogelijkheden van kinderen inzake 410 
het indienen van een verzoek om internationale bescherming, NBMV, het belang van het kind in de 
asielprocedure en kindspecifieke vervolging. 

4. In deze communicatie 
https://www.cgvs.be/sites/default/files/com_website_hervatten_gehoren_bijlage_20200527.pdf is 
sprake van gehoren via skype voor NBMV. Kan u hier meer over vertellen?  415 

Het CGVS onderzoekt momenteel diverse opties die het mogelijk maken een onafgebroken werking 
te verzekeren in periodes zoals deze waarmee we door Covid-19 onverwacht werden 
geconfronteerd. EASO, het Europese Asielagentschap, dringt er bij de Europese lidstaten eveneens 
op aan alternatieven te onderzoeken voor een onafgebroken behandeling van verzoeken om 
internationale bescherming te verzekeren in crisissituaties. Een van de pistes die EASO in dit verband 420 
aanraadt is de organisatie van video-interviews. 

Om deze redenen besloot het CGVS in overleg met Dienst Voogdij, Fedasil en het Rode Kruis een 
beperkt pilootproject met videogehoren op te starten. De huidige situatie laat echter niet toe 
videogehoren te organiseren in de opvangcentra. Het Rode Kruis en haar voogden toonden zich 
daarom bereid om een beperkt aantal videogehoren te organiseren in hun hoofdzetel te Mechelen.  425 
Daar is een vergaderruimte met groot videoscherm, waar de regels van social distancing ook tijdens 
een videogehoor kunnen gerespecteerd worden. Twaalf jongeren worden in het kader van dit 
project gehoord. Het project loopt van 22 juni tot en met 3 juli. 

Het project wordt nadien geëvalueerd met de aanwezigen tijdens het persoonlijk onderhoud en de 
betrokken partijen. We bezorgen de resultaten van de evaluatie van dit project op een later ogenblik 430 
aan de betrokken partners. 

Er dient benadrukt dat het persoonlijk onderhoud op het CGVS de standaard blijft. 

Zie ook: https://www.cgvs.be/nl/actueel/pilootproject-videogehoren-met-minderjarigen  

https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs  

5. Geldt deze communicatie op de website van het CGVS, van 27 maart 2020 en bijgewerkt op 9 april, 435 
nog steeds? (https://www.cgvs.be/nl/actueel/faq-corona )  

De laatste update van het overzicht met ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ) op de website van het CGVS 
dateert van 12 juni. Zie: https://5079.f2w.fedict.be/nl/content/het-cgvs-tijdens-de-coronacrisis 

Wat de covid-regeling met betrekking tot de notities van het persoonlijk onderhoud betreft (zie 
FAQ): 440 

KAN IK UITSTEL KRIJGEN OM OPMERKINGEN OVER DE NOTITIES VAN HET PERSOONLIJK ONDERHOUD 
TE FORMULEREN? 

Het CGVS is verplicht zo snel mogelijk een beslissing te nemen over elk verzoek om internationale 
bescherming. 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/com_website_hervatten_gehoren_bijlage_20200527.pdf
https://www.cgvs.be/nl/actueel/pilootproject-videogehoren-met-minderjarigen
https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs
https://www.cgvs.be/nl/actueel/faq-corona
https://5079.f2w.fedict.be/nl/content/het-cgvs-tijdens-de-coronacrisis
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Artikel 57/5quater, § 3, derde alinea 2° en vierde alinea van de wet van 15 december 1980 voorziet 445 
in de verplichting voor het CGVS om rekening te houden met de opmerkingen die ons bereikt 
hebben alvorens een beslissing te nemen, zonder in een uitzondering te voorzien. 

Het CGVS heeft besloten verder beslissingen te nemen over verzoeken om internationale 
bescherming, eventueel voordat de verzoeker, zijn of haar advocaat of voogd, door de 
omstandigheden de gelegenheid heeft gehad om opmerkingen te maken, maar geen beroep te 450 
doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om 
hen de kans te bieden hun eventuele opmerkingen later te maken wanneer dat mogelijk is. 
Verzoekers, advocaten en/of voogden kunnen de opmerkingen die ze nuttig achten, maken in het 
kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. 455 

Dit geldt voor kopieën van notities van het persoonlijk onderhoud die vanaf 2 maart 2020 tot het 
einde van de inperkingsperiode per aangetekende brief zijn verstuurd. 

Verzoeken aan de grens en versnelde procedure 

6. In hoeveel gevallen heeft het CGVS in 2019 de versnelde procedure aan de grens (art. 57/6/4 en 
57/6/1, §1e samen) toegepast?  460 

7. In hoeveel van deze dossiers heeft het CGVS een latere onderzoeksbeslissing genomen?  

Het CGVS beschikt niet over statistieken over het totale aantal dossiers waarin de versnelde procedure 
aan de grens werd toegepast. Deze specifieke gegevens zijn niet in onze database opgenomen.  

We beschikken wel over statistieken over het aantal verzoeken die ontvankelijk zijn verklaard in het 
kader van een procedure aan de grens (verder onderzoek). In 2019 ging het om 142 gevallen 465 
(betreffende 176 personen). 

8. Wanneer het CGVS gebruik maakt van de grensprocedure en de versnelde procedure, en de beslissing 
van het CGVS door de RvV nietig wordt verklaard, maar het CGVS een nieuwe beslissing neemt, wat is 
dan de termijn om tegen deze nieuwe beslissing in beroep te gaan, met dien verstande dat de 
persoon intussen toestemming heeft gekregen om het grondgebied te betreden en vrijgelaten te 470 
worden?  

9. Heeft dit, ook in het kader van een grens- en versnelde procedure, invloed op de beroepstermijn als 
de persoon in detentie blijft, maar toestemming krijgt om het grondgebied te betreden (als de termijn 
van vier weken wordt overschreden of in geval van beslissing tot verder onderzoek), of blijft deze 
termijn tien dagen?  475 

Artikel 39/57, § 1 van de vreemdelingenwet van 15/12/1980 bepaalt het volgende: 

Art. 39/57.[2 § 1.]2 [1 De in artikel 39/2 bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift 
binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. 
[5 Het verzoekschrift wordt ingediend binnen de [6 tien dagen]6  na de kennisgeving van de 
beslissing waartegen het is gericht: 480 

1° Indien het een beroep betreft dat is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik 
van de kennisgeving van de beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 
74/8 of die ter beschikking is gesteld van de regering; 

2° indien het beroep gericht is[6 tegen een beslissing als bedoeld in artikel 57/6/1, § 1, tweede en 
derde lid]6; 485 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39/56
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39/57-1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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3° [6 indien het beroep gericht is tegen de in artikel 57/6, § 3, eerste lid, bedoelde beslissing van 
niet-ontvankelijkheid. Het verzoekschrift wordt echter ingediend binnen de vijf dagen vanaf de 
kennisgeving van de beslissing waartegen het gericht is, wanneer het een beslissing tot niet-
ontvankelijkheid betreftop grond van artikel 57/6, § 3 lid 1, 5° en de vreemdeling zich, op het 
ogenblik van zijn aanvraag, bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 490 
en 74/9 of die ter beschikking is gesteld van de regering.]6]5]1 

Indien de betrokkene na een grensprocedure in vrijheid wordt gesteld en het CGVS een nieuwe 
weigeringsbeslissing neemt, bedraagt de beroepstermijn dus in beginsel 30 dagen. Deze termijn 
wordt teruggebracht tot 10 dagen indien het CGVS een beslissing van niet-ontvankelijkheid neemt. 

Indien de betrokkene na een grensprocedure verder wordt vastgehouden op het grondgebied, 495 
bedraagt de beroepstermijn steeds 10 dagen voor zover de betrokkene zich op het moment van de 
kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats bevindt zoals bepaald in de artikelen 74/8 
en 74/9 van de Vreemdelingenwet. 

Het zou betekenen dat de PO’s opnieuw 8 dagen wachten op eventuele opmerkingen bij de notities. 
Het blijft steeds mogelijk om in het kader van beroep in een specifieke situatie overmacht aan te 500 
tonen en alsnog (laattijdig) opmerkingen bij de notities te formuleren. 

Interviews 

10. Heeft het CGVS sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 november 2017 de verzoeker reeds 
gevraagd om op basis van artikel 48/6, §1, lid 4, van de wet van 15 december 1980 informatie te 
verstrekken, met name van Facebook-accounts, smartphones, tablets, computers?  505 

a) Si oui, dans quelles hypothèses ?  

b) Quelle a été la conséquence de la transmission de ces informations ?  

Le CGRA n’a à ce jour jamais appliqué cette disposition. 

11. Het CGVS heeft op zijn website aangegeven dat het tijdens de gezondheidscrisis beslissingen bleef 
nemen, zelfs zonder personen te interviewen. 510 

c) Wat is het profiel van de asielzoekers waarop deze maatregel betrekking heeft? 

Er waren verschillende profielen, maar het ging vooral om verzoekers uit landen met een zeer 
hoge beschermingsgraad, zoals Syrië, Jemen of Eritrea. Wanneer het CGVS een beslissing neemt 
zonder een persoonlijk gesprek te organiseren, gaat het om een erkenningsbeslissing. Indien bij 
analyse van de elementen uit het dossier blijkt dat er elementen aanwezig zijn die kunnen leiden 515 
tot een weigeringsbeslissing, wordt het dossier terzijde gelegd voor verder onderzoek. De 
verzoeker zal later worden opgeroepen voor een persoonlijk gesprek.  

d) Hoeveel beslissingen zijn er genomen zonder de verzoeker te horen? 

Het CGVS beschikt niet over statistieken over het aantal betroffen dossiers (statistieken niet 
beschikbaar via onze databank). 520 

e) Wat is de aard van de genomen beslissingen (hoeveel weigeringen, hoeveel beslissingen om 
bescherming te verlenen)? 

Er wordt echter op gewezen dat de beschermingsgraad in mei 2020, 56,7% bedroeg. (zo ontvingen 
585 personen een besluit tot erkenning van de vluchtelingenstatus). De beschermingsgraad lag in 
mei aanzienlijk hoger dan in maart of april. Dit is duidelijk het effect van beslissingen die worden 525 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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genomen zonder dat persoonlijke gesprekken worden georganiseerd (erkenningsbeslissingen 
dus). 

In maart en april werden heel wat beslissingen genomen (met een lager erkenningspercentage), 
maar het ging toen vooral om beslissingen die betrekking hadden op verzoekers voor wie al vóór 
de coronaviruscrisis een persoonlijk gesprek was georganiseerd. 530 

12. Kunt u op basis van de cijfers van de contactvergadering van januari 2020 aangeven hoeveel 
interviews via videoconferentie per maand en per gesloten centrum zijn afgenomen?  

 Januari Februari Maart April Mei 

Transitcentrum Caricole 32 31 17 5 0 

CIM Merksplas 9 13 11 3 3 

CIV Vottem 9 8 4 1 2 

CIB Brugge 5 4 6 0 0 

Centrum voor illegalen Holsbeek 1 1 0 3 0 

Transitcentrum 127bis 0 3 0 2 0 

Totaal 56 60 38 14 5 

 

13. (ook doorgegeven aan DVZ) Kunt u iets meer vertellen over de maatregelen die zijn genomen voor de 
organisatie van videoconferenties in het kader van de Covid-19-pandemie? 535 

Tijdens de coronaviruscrisis was het aantal via videoconferentie georganiseerde gesprekken lager dan 
in normale tijden. De praktijk bleef in principe beperkt tot enkele gevallen van mensen in gesloten 
centra. 

Voor het overige heeft het CGVS geen persoonlijke gesprekken via videoconferentie georganiseerd.  

De mogelijkheid om via Skype interviews te organiseren is serieus overwogen en technisch 540 
onderzocht, maar om infrastructurele redenen bleek dit in deze fase niet mogelijk te zijn.  

In samenwerking met Het Rode Kruis en Fedasil wordt een proefproject voor interviews met NBMV 
opgestart. Het project beperkt zich tot enkele personen (12 jongeren zullen in het kader van dit project 
worden gehoord). Zie: https://www.cgvs.be/nl/actueel/pilootproject-videogehoren-met-
minderjarigen.  545 

https://www.cgvs.be/nl/actueel/pilootproject-videogehoren-met-minderjarigen
https://www.cgvs.be/nl/actueel/pilootproject-videogehoren-met-minderjarigen
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Mededelingen RvV 

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

Flux d'entrée de recours et flux de sortie des 
arrêts rendus en matière d'asile  

 Instroom  Uitstroom 

∑ 2011 9.937 12.314 

∑ 2012 14.554 12.594 

∑ 2013 11.699 12.595 

∑ 2014 8.172 8.710 

∑ 2015 6.092 7.782 

∑ 2016 6.626 5.970 

∑ 2017 7.077 5.440 

∑ 2018 5.496 6.235 

Jan 2019 446 533 

Febr 2019 355 555 

Maar 2019 468 546 

Apr 2019 547 490 

Mei 2019 488 519 

∑ 2019 6.633 5.946 

Jan 2020 1.000 632 

Febr 2020 665 559 

Maart 2020 924 560 

April 2020 759 376 

Mei 2020 850 260 

∑ 2020 4.193 2.387 

 550 

Flux d’entrée des recours en Asile en fonction du pays d’origine  

Maart 2020   April 2020  
 

Mei 2020 
 

Syrie 106  Guinée 79 
 

Guinee 105 

Guinée 105  Syrie 65 
 

Onbepaald 78 

Indéfini 89  Afghanistan 63 
 

Afghanistan 74 

Afghanistan 85  Palestine 63 
 

Palestina 56 

Irak 52  Indéfini 58 
 

El Salvador 54 

http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers
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555 
Procédure en extrême urgence (EU) 

 EU 

∑ 2011 682 

∑ 2012 873 

∑ 2013 1.008 

∑ 2014 987 

∑ 2015 1.168 

∑ 2016 1.282 

∑ 2017 964 

∑ 2018 1.016 

Jan 2019 145 

Fév 2019 102 

Mar 2019 93 

Avr 2019 104 

Mai 2019 103 

∑ 2019 1.185 

Jan 2020 60 

Fév 2020 83 

Mars 2020 57 

Avril 2020 9 

Mai 2020 10 

∑ 2020 220 

Volume de travail en matière d’asile  

Date Nombre de recours CCE  pendants en asile 

01/06/2020 5.766 

Arrêts définitifs par dictum  560 

Finale arresten per dictum Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Febr 2020 Maart 
2019 

Apr 2020 Mei 2020 

Weigering  340 326 452 423 393 214 217 

Erkenning Genève (art.48/3)  21 34 25 22 21 22 6 

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

3 9 5 6 3 2 1 

Annulatie  56 39 50 36 45 39 15 

∑ 420 408 532 486 462 277 239 

Flux d'entrée et flux de sortie en Migration au CCE 

 Flux d’entrée Flux de sortie 

∑ 2011 11.577 5.898 

∑ 2012 14.926 8.559 

∑ 2013 16.072 8.477 

∑ 2014 13.519 9.812 

∑ 2015 11.337 15.068 

∑ 2016 9.292 13.791 

∑ 2017 8.811 10.758 

∑ 2018 7.740 10.145 

Jan 2019 791 1.044 

Febr 2019 614 908 

Mar 2019 615 846 

Apr 2019 613 785 

Mei 2019 737 971 

∑ 2019 6.961 9.357 

Jan 2020 627 640 

Febr 2020 518 596 

Maart 2020 553 769 

April 2020 448 606 

Mei 2020 360 236 

∑ 2020 2.505 2.846 

Volume de travail en matière de migration 

Date 
Nombre d’appels pendants au 
CCE  en matière de migration 

01/06/2020 11.609 
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1. Wanneer het CGVS gebruik maakt van de grensprocedure en de versnelde procedure, en de beslissing 565 

van het CGVS door de RvV nietig wordt verklaard, maar het CGVS een nieuwe beslissing neemt, wat is 

dan de termijn om tegen deze nieuwe beslissing in beroep te gaan, met dien verstande dat de 

persoon intussen toestemming heeft gekregen om het grondgebied te betreden en vrijgelaten te 

worden?  

Teneinde de beroepstermijn van de beslissing na annulatie te kennen, moet enkel worden gekeken 570 
naar de nieuwe beslissing. Uitgaande van het feit dat we het een eerste asielaanvraag betreft, zijn er 
drie mogelijkheden waarop de beroepstermijn van 30 dagen verkort kan worden naar 10 dagen: 
  

- 39/57, §1, lid 2, 1°: vasthouding: 
Wanneer werd de betrokkene vrijgelaten? Indien op het ogenblik van de kennisgeving van 575 
de nieuwe beslissing de persoon nog werd vastgehouden is de beroepstermijn 10dagen. 
(39/57, §1, lid 2, 1° 

- 39/57, §1, lid 2, 2°: versnelde procedure: De CGVS kan nog wel een versnelde procedure 
toepassen, maar in praktijk zal de beslissing zal niet genomen zijn binnen de 15 werkdagen 
na de beslissing tot ontvankelijkheid of ontvangst van het dossier van DVZ. (Dus de verkorte 580 
beroepstermijn van art 57/6, §1, lid 2, 2° zal niet meer van toepassing zijn) 

- 39/57, §1, lid 2, 3°: onontvankelijkheidsbeslissing. Indien de CGVS een 
onontvankelijkheidsbeslissing neemt, zal de beroepstermijn 10 dagen zijn op grond van art. 
57/6, §1, lid 2, 3° 

 585 
2. Heeft dit, ook in het kader van een grens- en versnelde procedure, invloed op de beroepstermijn als 

de persoon in detentie blijft, maar toestemming krijgt om het grondgebied te betreden (als de termijn 

van vier weken wordt overschreden of in geval van beslissing tot verder onderzoek), of blijft deze 

termijn tien dagen? 

Indien het beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de 590 
beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 , dan blijft de 
beroepstermijn 10dagen.  De vraag of iemand toegelaten wordt het grondgebied te betreden staat hier 
los van. De grond voor de vasthouding zal anders zijn, maar dat speelt enkel voor de beslissing tot 
vasthouding, waarvoor de Raadkamer bevoegd is.  
 595 
Indien het geen welbepaalde plaats is als bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of geen 
terbeschikkingstelling aan de regering, dan zal de beroepstermijn niet meer verkort zijn op grond van 
artikel 57/6, §1, lid 2, 1°. Let op: hij kan nog altijd 10 dagen bedragen op een andere grond.  
 

39/57 600 
§ 1. 
De in artikel 39/2 bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig dagen na de kennisgeving 
van de beslissing waartegen ze zijn gericht. 
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen tien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht 
: 605 
 1° indien het beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de 
beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is 
gesteld van de regering; 
  
2° indien het beroep gericht is tegen een beslissing als bedoeld in artikel 57/6/1, § 1, tweede en derde lid; 610 
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3° indien het beroep gericht is tegen de in artikel 57/6, § 3, eerste lid, bedoelde beslissing van niet-ontvankelijkheid. 
Het verzoekschrift wordt echter ingediend binnen de vijf dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing waartegen 
het gericht is, wanneer het een beslissing tot niet-ontvankelijkheid betreft op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 
5°, en de vreemdeling zich, op het ogenblik van zijn aanvraag, bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de 615 
artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering. 
De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien dagen na de 
kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel 
wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen. 

 620 

 

Mededelingen Fedasil 

INSTROOM 

 625 
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IN: GEMIDDELDE PER DAG  05/2020 

 
DVZ: IN NBMV 

 
SALDO IN-OUT  -> TOTAAL SALDO 2019: +7.283 PERS 630 
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IN & OUT -> OUT 05/2020: 879 PERS -> WAARVAN VRIJWILLIGE TERUGKEER – MAALTIJDCHEQUES: 479 PERS 

 
LANDEN VAN HERKOMST: TOEWIJZING OPVANGCENTRUM – VRAGEN OP AFSPRAAK 

 635 
CAPACITEIT 
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CAPACITEIT VS. BEZETTING PER WEEK 

 
LAND VAN HERKOMST: BEZETTING MEI 2020 640 

  
ADMINISTRATIEF STATUUT 05/2020 
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VRIJWILLIGE TERUGKEER: TOTAAL 2020 (5/12) : 685 PERS. - 2019: 2.426 PERS. (- 19% T.O.V. 2018) 

 645 

Vragen 

CIJFERS 

1. Wat is de huidige toestand in het opvangnetwerk op vlak van bezettingsgraad? Zijn er nog nieuwe 

plaatsen bij gecreëerd de afgelopen maand?  

• Nieuwe plaatsen mei: netto + 192 650 

• Nieuwe plaatsen juni (tot op heden): netto + 96 

• Bezettingsgraad 15/06 = 87,37% (rekening houdend met de isolatiecapaciteit = 91,92%) 

• Bezettingsgraad 01/06 = 89,03% 

• Bezettingsgraad 04/05 = 91,35% 

2. Hoeveel mensen werden de afgelopen maand en sinds de start van het online afsprakensysteem 655 

opgevangen na hun afspraak voor registratie bij DVZ? Hoeveel mensen die een afspraak kregen, 

werden niet opgevangen en op welke gronden?  

Sinds 07/04 werden er 510 VIB’ers in het netwerk opgevangen   

3. Klopt het dat in het Klein Kasteeltje werken worden uitgevoerd waardoor er minder plaatsen 

beschikbaar zijn? Hoeveel plaatsen zijn er momenteel beschikbaar in het Klein Kasteeltje? En hoeveel 660 

mensen verblijven er gemiddeld?  

Neen. De capaciteit voor de flow van dag 0 werd aangepast om te voldoen aan de vereisten van de 

covid-19 maatregelen, vooral mbt de wachtzalen en de gesprekken. Dit had geen invloed op de 

opvangcapaciteit. 

Op 15/06 bedroeg de capaciteit in het Klein Kasteeltje 839 waarvan 496 plaatsen bezet zijn.  In mei 665 

2020 bedroeg de gemiddelde bezetting 386, in april 2020 was dat 450. 
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COVID-19-MAATREGELEN 

4. Testen in het aanmeldcentrum: zijn er veel nieuw geregistreerde personen besmet met Covid-19?  

Twee tests worden in het aanmeldcentrum uitgevoerd: op de dag van aankomst (Dag 0) en op de 5de 
dag (voor personen die op dag 0 negatief hadden getest).  Slechts een heel beperkt aantal 670 
nieuwkomers test positief. 

5. In het asielcentrum van Houthalen Helchteren geldt nog steeds een avondklok. Is hierover nog verder 

overleg gepleegd met de burgemeester?  

Er wordt inderdaad nog verder overleg gepleegd met de burgemeester door het Rode Kruis 

6. Hoeveel mensen maakten tot hiertoe gebruik van de maatregel rond de maaltijdcheques? Hoeveel 675 

van hen vroegen hun plaats in het opvangcentrum al terug?  

Toestand op 8/06: 1367 personen maakten gebruik hiervan, waarvan 324 personen terugkeerden 

7. In de laatste update van het vademecum is er nog steeds sprake van de kwetsbaarheidscriteria voor 

NBMV, waardoor jongens van 16 en 17 jaar die zich spontaan aanmelden, zonder online eerst een 

afspraak te maken en zonder signalement bij de dienst voogdij, nog steeds niet meteen toegang 680 

krijgen tot het aanmeldcentrum en dus tot de opvang en procedure. Zal dit binnenkort aangepast 

worden?  

Alle jongeren die zich spontaan aanmelden en een opvangplaats vragen, krijgen een plaats 
toegewezen.   

8. Is er al vooruitzicht op re-integratie in het opvangnetwerk voor mensen die een code 207 no show 685 

hebben en niet langer in hun eigen opvang kunnen voorzien, en voor mensen met een ontvankelijk 

volgend verzoek?  

Het infopunt is nog steeds gesloten. Dit betekent dat geen enkele verzoeker om bescherming zich daar 
mag aanbieden om opvang te vragen, behalve:  

- personen die door Fedasil zijn uitgenodigd om zich aan te bieden in het kader van een 690 

veroordeling of na een tijdelijke uitsluiting  

- personen die uit gesloten centra worden vrijgelaten en recht hebben op opvang 

- de kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

 

9. Worden de volgende brochures (beschikbaar op de website van het CGVS) standaard afgegeven aan 695 

kinderen of gezinnen bij het begin van de asielprocedure? (deze vraag werd ook aan DVZ en het CGVS 

gesteld) 

• Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België 

• Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België 

• Gids voor ouders of voogden vergezeld door minderjarige kinderen (het recht om gehoord te 700 
worden) 

a) Op welk moment gebeurt dit concreet?  
b) Wordt hierbij mondeling toelichting gegeven?  

c) Kan het kind hierover vragen stellen?  

 705 

10. Is er nog ander materiaal standaard in gebruik (vb. video) dat kinderen informeert over de 

asielprocedure? 

Fedasil verwijst naar DVZ en CGVS. 
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Mededelingen Dienst Voogdij 

Signalementen Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 

Eerste signalementen 
NBMV1 

400 
298 209 67 66 

Door de politie : 222 143 97 38 36 

Door de DVZ 130 113 78 11 17 

Andere 48 38 34 15 13 

Verzoeken IB2 120 106 65 10 9 

Alle signalementen3 630 568 399 157 165 

Identificatie Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 

Leeftijds-beslissingen 403 298 209 67 66 

Twijfels geuit 198 137 99 13 27 

Aantal uitgevoerde testen 63 63 39 0 26 

Meerderjarig 35 33 39 2 7 

Minderjarig 14 8 20 0 7 

Betekende Beslissingen 47 42 62 4 14 

 710 

 

Top 5 des nationalités premiers signalements 

2020 
Jan 2019 Febr 2020 

Maart 
2020 

April 2020 Mei 2020 

Afghanistan 55 57 28 7 6 

Algerije 36 40 20 13 7 

Eritrea 88 57 34 0 13 

 
1 Dit is het aantal personen die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn (asielzoekers en niet-asielzoekers) op het moment 

dat ze aangemeld worden bij de Dienst Voogdij door een politiedienst, de Dienst Vreemdelingenzaken of andere dienst en. Het aantal personen 

die effectief als minderjarig worden geïdentificeerd ligt lager. Een aantal van hen worden meerderjarig na de leeftijdstest et een aantal kan niet 

meer geïdentificeerd worden omdat ze verdwenen zijn. Zie ook het totaalaantal jongeren in voogdij. Eén aanmelding komt overeen met één 

persoon.  
2 Bijvoorbeeld : sociale diensten, NGO, CLB, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, Jeugdrechtbank.   
3 Die gegevens omvatten meerdere meldingen voor eenzelfde persoon. 
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Marokko 52 41 25 15 11 

Soedan 21 3 5 2 8 

Leeftijdscategorie 

  0-5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar 16-17 jaar >=18 jaar Onbepaald Subtotaal 2020 

Janvier 2020 4 15 113 253 15 0 400 

Février 2020 6 4 85 189 11 3 287 

Mars 2020 10 2 66 126 5 0 209 

Avril 2020 2 3 20 41 1 0 67 

Mai 2020 1 4 10 45 3 1 64 

 

Geslacht Mannen Vrouwen Onbepaald 

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% 

Mei 2020 51 77,27% 14 21,21% 1 1,51% 

Éléments relatifs à la tutelle 715 

 Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 

Lopende voogdijen 2.623 2.683 2.700 2.683 2.574 

Nieuwe aanstellingen 235 148 145 97 58 
Stopzetting Voogdij 134 120 120 123 139 

Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 
 

Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 
Afghanistan 93 56 41 32 21 
Marokko 25 13 10 4 6 
Syrië 13 5 6 2 3 
Eritrea 11 4 7 6 3 
Congo (D.R.C.) 9 4 4 5 0 
Guinee 8 4 8 2 2 
Algerije 8 7 0 2 0 
Somalië 5 5 3 22 1 

Voogden 

We hebben momenteel 526 actieve voogden: 308 Nederlandstaligen en 218 Franstaligen. 

 

Mededelingen IOM 720 

De IOM België en Luxemburg heeft net haar jaarverslag 2019 uitgebracht: 
https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2
019_LP.pdf  

Het verslag geeft een overzicht van de verschillende projecten die het bureau in 2019 heeft 
geïmplementeerd, waaronder begeleiding bij de vrijwillige terugkeer, maar ook projecten op het gebied 725 
van migratie en ontwikkeling, arbeidsmigratie, hervestiging en de bestrijding van gendergerelateerd 
geweld tegen migranten. Veel leesplezier! 

https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2019_LP.pdf
https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2019_LP.pdf
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Op 17 maart 2020 werd de begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie vanuit België tijdelijk opgeschort 
als gevolg van de Covid-19-pandemie. Aangezien landen de toegang tot hun grondgebied drastisch hebben 
beperkt en veel luchtvaartmaatschappijen hun internationale en binnenlandse vluchten hebben 730 
opgeschort, kon een veilige en ordelijke reis van begunstigden van hulp bij de vrijwillige terugkeer en 
reïntegratie tot aan hun eindbestemming niet langer worden gegarandeerd. 
IOM currently organizes voluntary returns on a case by case basis. De IOM blijft in contact met de 
migranten en haar partners om de terugkeerdossiers voor te bereiden en onderzoekt de situatie dagelijks, 
om de vrijwillige terugkeer te hervatten zodra de situatie dat mogelijk maakt. 735 
Voor specifieke vragen met betrekking tot Covid-19 kunnen partners en migranten contact opnemen met 
de IOM-hotline: 
- NL: +32 499 64 80 94 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber) 
- FR : +32 491 56 05 23 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber) 

 740 
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Top 5 van voornaamste landen van vrijwillige terugkeer  

  
 

Maart 2020 
 

April 2020  
 

Mei 2020  

1   Brazilië 43 Brazilië 30  Brazilië 34 

2   Roemenië 8 Georgië 20  Wit-Rusland 11 

3   Oekraïne 8 Bulgarije 5  Georgië 6 

4 
 

Albanië 8 Roemenië 4  Peru 4 

5 

 

Libanon 8 
Filippijnen 
Turkije  

1 
 

Oekraïne 
Roemenië 
Bulgarije 

3 

 204  Total April 2020 61  Totaal Mei 2020 64 

Vrijwillige terugkeer per continent en per provincie 

  Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 Totaal 2020 

CONTINENT 

Afrika 16 23  0 0 49 

Azië 64 38  22 6 149 

Europa 62 64  9 20 185 

Latijns-Amerika en 
Caraïben 

60 79 
 

30 38 254 

PROVINCIE 

Antwerpen 35 35 8 14 2 94 

Waals Brabant 4 0 0 1 0 5 

Brussel Stad 87 124 77 38 48 374 

Henegouwen 22 1 3 2 1 29 

Luik 3 10 2 4 4 23 

Limburg 16 6 1 0 0 23 

Luxemburg 6 7 0 0 1 14 

Namen 6 7 2 0 0 15 

Oost-Vlaanderen 16 9 4 2 2 33 

Vlaams-Brabant 4 4 4 0 6 18 

West-Vlaanderen 3 1 5 0 0 9 

Statuut van teruggekeerde personen  

  Jan 2019 Febr 2020 Maart 2020 April 2020 Mei 2020 Totaal 2020 

Migranten in 
irregulier verblijf    

104 124 72 47 50 347 

Uitgeprocedeerde 
verzoeker IB   

67 54 20 13 10 154 

Verzoeker IB die zijn 
procedure heeft 
stopgezet    

31 26 14 1 4 72 
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Verdeling per doorverwijzende partnerorganisatie  745 

  Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Total 2020 

NGO 90 126 67 19 37 339 

Fedasil 103 61 35 25 13 237 

DVZ 0 2 1 0 1 4 

Rode Kruis en 
Croix Rouge 

7 8 
1 0 5 

21 

IOM 2 7 2 17 8 36 

TOTAAL 202 204 106 61 64 367 

Re-integratie – bijstand 

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

Wit-Rusland 11 Medische begeleiding  5 

Brazilië 1 Medische noden met escorte   0 

Georgië 4 Zwangere vrouwen 0 

Roemeniëe 1 Famillies met kinderen 2 

  

Alleenstaande ouder 0 

Oudere personen 1 

NBMV 0 

Ex-NBMV 0 

Slachtoffer mensenhandel 1 

Aantal personen– totaal 
aantal bestemmingslanden 

17 TOTAAL 9 

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

Centres fermés Mei 2020  

Repatriëringscentrum 127bis 1 

Totaal 1 

Het Rode Kruis en le Croix Rouge Mei 2020  

Rode Kruis Vlaanderen 5 

Totaal 5 

 

Communications de l’UNHCR mededelingen 

UNHCR shares the following documents: 750 

On Covid-19 in Europe: 

• Practical Recommendations and Good Practice to Address Education Concerns in the Context of 
the Covid-19 pandemic -- 11 Juni 2020 
This document addresses the different challenges related to access to education in the context of the 
Covid-19 pandemic, as well as various emerging good practices in different European countries. You 755 
can find the document in attachment.  

• Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe -- 9 June 2020 
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These practical considerations on the conduct of remote interviews in national asylum procedures in 
Europe address (1) the appropriateness of the use of remote interrogation; (2) the application of 
procedural guarantees; (3) measures to improve the atmosphere, technique and quality of remote 760 
interrogation; and (4) questions of data protection. You can find the document here.    

• 5 KEY CALLS TO THE EUROPEAN UNION ON THE COVID-19 RESPONSE -- 1 June 2020 
This document calls on the EU to 1) ensure access to assistance for all; 2) provide more financial 
assistance globally; 3) preserve access to asylum; 4) ensure solutions and solidarity; and 5) empower 
refugees to assist in the response. The document is available here.  765 

• Risk Communication and Community Engagement: Positive Practices from Europe during COVID-19 
-- 1 June 2020 
This document is a first compilation of promising practices in risk communication and societal 
engagement that developed during the COVID pandemic in Europe. The document is available here.  

On Covid-19 globally: 770 

• UNHCR’s Emerging Practices on Mental Health and Psychosocial Support -- 11 June 2020 
This document provides a brief overview on the way UNHCR is adapting its mental health and 
psychosocial support activities to the changing context of the Covid-19 pandemic. The document is 
available here.  

• Report of the Secretary-General: COVID-19 and People on the Move -- 3 June 2020 775 
This document elaborates on how to achieve the pledge of the 2030 agenda "to leave no one 
behind", in particular concerning migrants, refugees and asylum seekers in the context of the Covid-
19 pandemic. The document is available here. 

• COVID-19: Emerging Practices. Livelihoods and Economic Inclusion -- 31 May 2020 
The Covid-19 pandemic has devastating consequences for the health and socio-economic situation of 780 
people and societies. Many refugees lost their capacity to generate an income because the company 
they run or work for was forced to close. UNHCR advocates the integration of refugees into the 
provision of social protection. This document is a compilation of emerging economic and livelihood 
practices in response to the social and economic consequences of the Covid-19 pandemic. The 
document is available here.  785 

• COVID-19 and mixed population movements: emerging dynamics, risks and opportunities -- 14 
May 2020 
This document elaborates on the implications of Covid-19 on irregular movements of migrants, 
refugees, and asylum seekers between Africa and Europe. It builds the observations made by both 
IOM and UNHCR, as well as provides expectations for the future. The document is available here.  790 

• The Impact of COVID-19 on Stateless Populations: Policy Recommendations and Good Practices -- 
11 May 2020 
This document addresses the ways in which stateless persons and those at risk of statelessness may 
be disproportionately affected by the Covid-19 crisis, and aims to provide recommendations and 
examples of good practice for States and other stakeholders. It addresses, among other things, the 795 
risks resulting from the limited functioning of civil registration services and other documentation 
services. The document is available here.  

  

• COVID-19: Access Challenges and the Implications of Border Restrictions -- 9 May 2020 
This document provides a brief overview on the challenges posed by border constraints in the light 800 
of the Covid-19 pandemic. The document is available here.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ee230654.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061740934&sdata=XB0YkxaWckLzXOCdM6pkJH9vlsXrRBSPVo9nIYqLwO4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76748&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061740934&sdata=PLPbp6Xu6b8lL4zqn17oO8AZFBPqv3vdAjJpc2xe2tI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdetails%2F76909&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061750931&sdata=klpyha89drZMfc9SBBpoJkGkW3c8vIslMyG20ORDMaY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdetails%2F77129&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061750931&sdata=5pJtcWxRX6JuPhyFSt%2FQlaeHgavbwtnk9wXPYyS%2By70%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Ffr%2Fdocuments%2Fdownload%2F76790&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=7VZ4tdoXakc1WHtnniiK8RqBgIHp7d8b7SA9WqFofUY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76908&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=H%2BA%2BHB1RdPlhKJGaLUWW7DBg2zsk5OABvzy1v5w8rUk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ec4e2c84.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=SXFlgoyjeEMvsdtVqOwjv6JyzdDVQzb1S3G5PLIvJSY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5eb2a72f4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061770913&sdata=36k77U8oIGmcwGP7Y9j7jiFfkwkwPmEKOarQ7iFLFpQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76447&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061770913&sdata=1bZ1kyyOLq4vVzq6%2BF2XFygmHd6YeilZlQ%2BEWVyskNg%3D&reserved=0
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• The role of the Global Compact on Refugees in the international response to the COVID-19 
pandemic -- 8 May 2020 
This note sets out ways that the Global Compact on Refugees and the related commitments made at 805 
the Global Refugee Forum (GRF) can support refugees and other people of concern, as well as their 
host countries and communities, in the response to the pandemic. The document is available here. 

Others: 

• The yearly report by UNHCR "Global Trends: Forced Displacement in 2019" will be published and 
available on Thursday 18 June 2020 here . 810 

• IOM-UNHCR Framework document on developing standard operating procedures to facilitate the 
identification and protection of victims of trafficking -- 11 June 2020 
This document is an update of the 2009 version, and aims to further develop Standard Operating 
Procedures (SOPs) between IOM and UNHCR regarding the identification, protection, and assistance 
of victims of human trafficking. The document is available here. 815 

• Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country 
Guidance on Syria -- 7 May 2020     
The present document provides relevant and up-to-date additional country of origin information 
(COI) relating to specific risk profiles and issues, to assist decision-makers in asylum procedures with 
the application of "UNHCR’s guidance on the international protection needs of asylum-seekers from 820 
Syria". The document is available here. 

We would also like to make you aware of the following developments:  

• Our colleague Mieke Verrelst is being temporarily replaced by Geraldine Debandt 
(debandtg@unhcr.org).  

• The internal procedure for the verifications of Amayesh-registrations of refugees in Iran is currently 825 
under revision, and therefore temporarily suspended. It is presently not possible inform on the 
length of this suspension, however we will communicate once the situation has changed. 

 

Diverse 

Myria publiceert uitzonderlijk zijn jaarverslag « Migratie in cijfers en in rechten » in afzonderlijke 830 

katernen. De publicatie is gespreid van juli tot oktober. Ontdek de eerste 3 katernen: “Migratie in 

België”, “Toegang tot het grondgebied” en “Verblijfsegularisatie” op de website. 

De volgende contactvergadering gaat door op 16/9/2020 

Wenst u vragen over te maken aan de officiële instanties? 

Gelieve deze te versturen voor 8/9/2020 aan myria@myria.be 835 

Volgende vergaderingen : 21/10 en 18/12 

2021 : 20/1, 17/2, 17/3, 19/5, 16/6 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76319&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=LxDLsxT5xcDEJbyPeXDT2qfe7X9Tc%2FwiM5pdLCl4jTA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F5ee200e37%2F&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061790906&sdata=DkXUFTDaNunZviifxpvrHgOrcWQtm5TiQ4KrTbz4arM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ee22b4f4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=MR5mFoKm%2BD7UMZoJXuUfNjy0IJosK17QgJgUd%2FRhviI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ec4fcff4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=d1sZd3Nr%2BOR1J1LUP%2BfL8U1J6FqybRAmUqf%2FLnh8IhE%3D&reserved=0
mailto:debandtg@unhcr.org
https://www.myria.be/nl
mailto:myria@myria.be

