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Inleiding

1  Europees Comité voor Sociale Rechten, EUROCEF t. Frankrijk, beslissing nr. 114/2015, 24 januari 2018 (Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2019, p. 60).

2  Myria, Verslag van de Contactvergadering Internationale bescherming, 16 februari 2022. 

3  CGVS, Asielstatistieken, Maart 2022, 15 april 2022; Asielstatistieken, Februari 2022, 9 maart 2022.  

Het vluchtelingenstatuut en subsidiaire bescher-

ming zijn de twee vormen van internationale 

bescherming in België. Na het uitbreken van de 

oorlog in Oekraïne is daar op 4 maart 2022 ook 

tijdelijke bescherming bij gekomen. 

Myria belicht in deze katern enkele markante 

actuele gebeurtenissen, stelt de cijfers voor, en 

gaat vervolgens dieper in op drie onderwerpen:  

1) het statuut van ‘tijdelijke bescherming’ voor 

sommige personen die Oekraïne zijn ontvlucht; 

2) het beschermingsbeleid ten aanzien van 

Afghanistan; en 3) de crisis die, vijftien jaar na 

de goedkeuring van de opvangwet, het opvang-

netwerk van Fedasil en diens partners opnieuw 

onder druk zet. 

Sterke stijging van het 
aantal niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen 
(NBMV’s) in 2021
Een markante evolutie in 2021 is de toename (met 82% ten 

opzichte van 2020) van het aantal verzoekers om interna-

tionale bescherming die verklaren een niet-begeleide min-

derjarige vreemdeling (NBMV) te zijn. Uit de cijfers blijkt een 

gestage stijging sinds 2017. In tegenstelling tot wat bij alle 

andere verzoekers is vastgesteld, is dat cijfer in 2020 – het 

jaar van de pandemie – niet gedaald. In 2021 ging het om 

meer dan 3.200 personen: 96% onder hen is mannelijk en 

drie op de vier zijn Afghanen. Na identificatie door de Dienst 

Voogdij werd 61% als minderjarig beschouwd, hoofdzakelijk 

na een botleeftijdstest. Ook al heeft ze een foutenmarge die 

soms in het voordeel van de jongeren uitvalt, is de metho-

dologie van deze test fel betwist, met name door het Euro-

pees Comité voor Sociale Rechten.1 Door het grote aantal 

minderjarigen die bescherming zoeken, zijn niet alleen ex-

tra voogden en een versterking van de Dienst Voogdij nodig 

maar ook een grote inzet van de asielinstanties (gespeciali-

seerde protection officers bij het CGVS) en opvangdiensten 

(specifieke opvangplaatsen). In februari 2022 organiseerde 

Myria een eerste thematische contactvergadering over de 

situatie van minderjarigen, waarbij alle instanties cijfers en 

informatie over dat onderwerp konden voorleggen.2 Deze 

katern toont de beschermingsgraad van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen door het CGVS, al naargelang 

ze meerderjarig dan wel minderjarig zijn op het ogenblik van 

de beslissing en in functie van hun nationaliteit.

Achterstand bij het CGVS 
verergerd door de pandemie
De impact van de pandemie op de behandeling van verzoeken 

om internationale bescherming zal zich ook in de toekomst 

laten voelen. Eind maart 2022 bedroeg de werklast van het 

CGVS meer dan 16.400 dossiers (met betrekking tot 19.620 

personen), wat neerkomt op een achterstand van ruim 12.200 

dossiers (gebaseerd op een “normale werklast” van 4.200 

dossiers). In februari 2020, voor de pandemie, bedroeg deze 

achterstand 7.720 dossiers.3 
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Uitstel van hervestigingen
Uit de hieronder gepubliceerde cijfers rond hervestiging blijkt 

dat België in 2021 964 vluchtelingen heeft hervestigd. Dat 

aantal is aanzienlijk maar zit nog ver onder het streefcijfer van 

1.463 voor dit jaar. Als gevolg van de opvangcrisis kwamen 

maar 89 personen aan tussen september en december 2021. 

België wil in 2022 1.250 personen hervestigen, in 2023 1.400 

personen en in 2024 1.500 personen. Volgens het UNHCR 

wachten wereldwijd bijna anderhalf miljoen vluchtelingen 

op hervestiging4 en kwam het maximale aantal hervestigde 

personen in een jaar binnen de EU op 22.100 in 2019.5

 

Overzicht rechtspraak rond het recht op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel 

Onder de vele rechterlijke beslissingen is het nuttig 
om even stil te staan bij het recht op een daad-
werkelijk rechtsmiddel voor asielzoekers die 
de niet-ontvankelijkheid van hun verzoek om 
bescherming of een overdracht aan een andere 
lidstaat op grond van de Dublin-verordening voor 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) 
betwisten. 

Volstaat een termijn van tien of vijf kalender-
dagen, waarover de in een gesloten centrum 
vastgehouden verzoeker beschikt, om bij de RvV 
een met redenen omkleed beroep in te dienen tegen 
een onontvankelijkheidsbeslissing van het CGVS en 
zo zijn daadwerkelijk rechtsmiddel uit te oefenen? 
Volgens het Hof van Justitie van de EU (HvJ) is 
dat alleen het geval als er aan twee voorwaarden is 
voldaan: 1) het gelijkwaardigheidsbeginsel (gelijke 
behandeling van beroepen die zijn gebaseerd op een 
schending van het nationale recht en beroepen die 
zijn gebaseerd op een schending van het recht van 
de Unie) moet worden geëerbiedigd en 2) verzoekers 
om internationale bescherming moeten daadwerkelijk 
toegang krijgen tot de procedurele waarborgen die 
het recht van de Unie hun biedt. Voor deze laatste 
voorwaarde moeten de rechters geval per geval na-
gaan of de vervaltermijn van vijf dagen, met inbegrip 

4 Beleidsnota Asiel en Migratie en Nationale Loterij, 3 november 2021, Stukken K. 55, nr. 2294/022, p. 16. 

5 Eurostat, Resettled persons, Annual data. 

6 HvJ (beschikking) van 11 februari 2021, C-755/19, § 44. De alleensprekende rechter neemt de argumenten over van een eerder arrest betreffende een termijn van tien dagen 
(HvJ 9 september 2020, C-651/19, JP t. CGVS). 

7 Er moet worden nagegaan of de maatregelen waarin DVZ voorziet de gedetineerde verzoeker in staat stellen kosteloze rechtsbijstand en vertegenwoordiging aan te vragen 
en te verkrijgen, in het detentiecentrum zijn raadsman te ontmoeten in omstandigheden die hem in staat stellen op nuttige wijze te worden geadviseerd, en zijn beroep in te 
stellen, na toegang te hebben gekregen tot zijn dossier, binnen de vervaltermijn van tien of vijf dagen (RvS 4 november 2021, nr. 252 043; RvS 4 november 2021, nr. 252 042). 

8 RvS 4 november 2021, nr. 252 042, p. 5 (eigen vertaling).

9 HvJ (GK) 15 april 2021, C-194/19, H.A. t. Belgische Staat, § 45-48. 

10 RvS 17 december 2021, nr. 252 462. 

van feestdagen en vrije dagen, in de praktijk volstaat 
om nuttig advies in te winnen, rechtsbijstand aan te 
vragen en te verkrijgen, en de beroepsprocedure in te 
leiden na toegang te hebben gekregen tot het dos-
sier.6 Volgens de Raad van State is de RvV derhalve 
verplicht om na te gaan of DVZ maatregelen heeft 
genomen om dat in de praktijk te waarborgen.7 Twee 
arresten van de RvV waarin er werd gesteld dat het 
beroep te laat was ingediend zijn vernietigd, ook in 
een situatie waarin de gedetineerde verzoeker, na de 
weigering van een eerste advocaat om beroep in te 
stellen, “de raadsman die het beroep heeft ingesteld 
pas heeft kunnen ontmoeten tijdens een permanen-
tie die plaatsvond” drie dagen voor het verstrijken 
van de termijn en dat de “gevraagde toegang tot het 
dossier” op dat moment “hem niet was verleend voor 
het verstrijken van de beroepstermijn”.8 

Met betrekking tot de Dublin-overdrachten heeft 
het HvJ bevestigd dat rechters verplicht rekening 
moeten houden met omstandigheden die zich na de 
vaststelling van het overdrachtsbesluit hebben voor-
gedaan en die beslissend zijn voor de juiste toepas-
sing van de Dublin-verordening, zonder dat voor dit 
onderzoek als voorwaarde geldt “dat de betrokkene 
zijn vrijheid is ontnomen of dat de tenuitvoerlegging 
van het overdrachtsbesluit in kwestie ophanden is”. 
Wetgeving die de rechter belet met deze omstan-
digheden rekening te houden, zoals het geval is voor 
het beroep tot nietigverklaring bij de RvV, schendt 
het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, tenzij 
er een ander specifiek rechtsmiddel bestaat dat aan 
deze voorwaarden voldoet.9 Volgens de Raad van 
State moet de RvV dus verplicht rekening houden 
met elementen die zich na het nemen van de be-
slissing hebben voorgedaan, tenzij deze ofwel niet 
doorslaggevend zijn voor de juiste toepassing van de 
Dublin-verordening, of hij tot de bevinding komt dat 
de wetgeving in een ander specifiek rechtsmiddel 
voorziet dat aan de voorwaarden voldoet die door het 
HvJ worden gesteld.10 Zo niet, dan wordt de weigering 
van de RvV nietig verklaard. Myria zal deze cruciale 
kwestie van een daadwerkelijk rechtsmiddel van nabij 
blijven opvolgen, met name tijdens de besprekingen 
over het Migratiewetboek waaraan momenteel wordt 
gewerkt. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00195/default/table
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Myria focust  
in deze katern op …



  |  5

Verzoeken om  
internationale bescherming  
in cijfers  |  pg. 6

Internationale 
bescherming op  
Europees niveau   
in cijfers  |  pg. 15

Oekraïne:  
tijdelijke 
bescherming  
voor het eerst 
toegepast    |  pg. 17

15 jaar opvangwet: 
verjaardag in een 
crisissituatie    |  pg. 20

Afghanistan:  
evacuatie in 
augustus 2021 en 
hervatting van de 
weigeringsbeslissingen 
in maart 2022    |  pg. 19

Beslissingen inzake  
internationale bescherming    
in cijfers  |  pg. 10



6  |  Internationale bescherming

20.539 personen hebben in 
2021 een eerste verzoek om 
internationale bescherming 
in België ingediend, iets 
minder dan in 2019,  
een jaar zonder COVID. 

Verzoeken om internationale bescherming  
in België 

Evolutie van de eerste aanvragen

Internationale bescherming en immigraties

Eerste verzoeken om bescherming (DVZ) 
en aangegeven immigraties (Statbel)

15  
verzoekers om 

bescherming

100 aangegeven immigraties

Het exacte percentage personen dat in 
het kader van internationale bescherming 
aankomt in verhouding tot het totale aantal 
personen dat op het Belgische grondgebied 
aankomt valt moeilijk te bepalen. Dat cijfer 
blijkt immers uit statistieken die afhanke-
lijk zijn van afzonderlijke registratiesyste-
men. Wel kan een orde van grootte worden 
gegeven door de aangegeven immigraties 
(registerwijzigingen en herinschrijving niet 
meegerekend, zie hiernaast) te vergelijken 
met de eerste verzoeken om bescherming.  

De forse daling van het aantal geregistreerde 
eerste verzoeken in 2020 in vergelijking met 
2019 had te maken met de gezondheids-
context tijdens de COVID-19-pandemie. In 
de eerste maanden van 2021 zaten de aan-
tallen nog iets onder de in 2019 waargeno-
men maandcijfers. Sinds juli daarentegen 
registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 
ongeveer 2.000 eerste verzoeken per maand. 
In september was er een opvallende piek 
(2.856). Dat hoge cijfer hangt grotendeels 
samen met de evacuatieoperatie Red 
Kite, waarbij een groot aantal personen uit 
Afghanistan in België aankwam en een 
verzoek om internationale bescherming 
indiende. 

De immigratiestatistieken uit de katern Bevolking en bewegingen 
berusten op drie componenten:  

 ■ De aangegeven immigraties, goed voor meer dan 80% van 
de immigraties. 

 ■ De registerwijzigingen, die personen betreffen die van het wachtre-
gister naar een ander register overstappen. Het gaat vooral om erkende 
vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming of personen 
die gemachtigd zijn om op een andere basis in België te verblijven, alsook 
om EU-burgers die op hun verblijfskaart wachten. 

 ■ Heringeschreven personen, nadat ze uit het Rijksregister waren 
geschrapt.  
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Hervestigingen

Volgende verzoeken
5.432 personen hebben in 2021 een 
volgend verzoek ingediend, op een 
totaal van 25.971 verzoeken. Bij een 
op de vijf verzoeken om bescherming 
gaat het dus om een volgend verzoek.

Aantal volgende verzoeken in 2021 voor de voornaamste nationaliteiten en 
aandeel van deze volgende verzoeken binnen het totale aantal verzoeken

 ■ Bij de volgende verzoeken gaat het hoofdzakelijk om 
Afghanen (25%), Irakezen (9%) en Palestijnen (9%). 

 ■ Voor alle nationaliteiten samen vertegenwoordigden de 
volgende verzoeken gemiddeld 21% van alle verzoeken 
om bescherming in 2021. 

 ■ Bij de Afghanen die in 2021 een verzoek om bescher-
ming hebben ingediend, ging het eveneens in 21% van 
de gevallen om een volgend verzoek. Dat aandeel ver-
schilt naargelang van de nationaliteit en is bijvoorbeeld 
veel hoger voor Irakezen (51%) of Salvadoranen (56%). 

Er bestaat een verschil tussen eerste verzoeken en 
volgende verzoeken om bescherming: van een 
volgend verzoek is er sprake wanneer een persoon die 
in het verleden al een of meer verzoeken heeft ingediend die 
zijn afgesloten een nieuw verzoek indient. De verzoeker moet 
dan nieuwe elementen aan zijn verzoek toevoegen opdat het 
ontvankelijk zou zijn.
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964 personen werden in 2021 hervestigd. 
Het gaat vooral om Syriërs (94%). De helft 
van hen is in België hervestigd vanuit Turkije 
en meer dan een derde vanuit Libanon. 

Aanvankelijk zou Fedasil 1.463 personen 
hervestigen. Volgens Fedasil vertragen de 
verzadiging van het opvangnetwerk en 
een toename van het aantal verzoeken om 
internationale bescherming in België de komst 
van andere vluchtelingen.

● West-Azië
● Sub-Sahara-Afrika
● Europa buiten de EU
● Latijns-Amerika en de Caraïben
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Herkomst van de verzoekers om internationale 
bescherming (eerste verzoeken) 

Evolutie in de verdeling van de herkomstregio’s van de 
verzoekers om internationale bescherming

Voornaamste nationaliteiten

In 2021 ging het bij 52% om personen uit West-Azië. 
De twee voornaamste nationaliteiten zijn Afghanen 
(25%) en Syriërs (13%). In het geval van Afghanen werd 
een groot deel van de eerste verzoeken om bescherming 
ingediend door NBMV’s. Van de Syriërs, die op de tweede 
plaats komen, is een derde aangekomen in het kader van 
hervestiging.

28%  vrouwen onder de verzoekers om internationale be-
scherming in 2021. Dat percentage varieert naargelang van 
de herkomst van de verzoekers: 21% voor West-Aziatische 
onderdanen, tegenover 35% voor Sub-Sahara-Afrika of 
48% voor Latijns-Amerika en de Caraïben. 
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Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – NBMV’s 
Eerste en volgende verzoeken
In 2021 werden er 3.219 verzoeken om 
internationale bescherming ingediend 
door personen die beweren NBMV 
te zijn. Dat cijfer is fel gestegen in 
vergelijking met de afgelopen jaren 
(+82% ten opzichte van 2020). 

Evolutie van de verzoeken om internationale bescherming door personen die 
verklaren NBMV te zijn (cijfers geüpdatet op 10-03-2022)

Verdeling van de 3.219 
personen die na identificatie 

verklaren NBMV te zijn, 
volgens hun minderjarigen-/
meerderjarigenstatus (2021) 

 (cijfers geüpdatet  
op 10-03-2022)

Verdeling volgens 
leeftijd en geslacht van 
de NBMV’s volgens hun 

leeftijdsverklaring (2021)

Verdeling volgens  
leeftijd en geslacht  

van de NBMV’s  
na identificatie (2021)

Verdeling van de 3.219 personen die verklaren NBMV te zijn, 
volgens nationaliteit (2021)

Jongens maken 96% uit van de NBMV’s.

De meerderheid van de personen die ver-
klaren NBMV te zijn is 16-17 jaar (54%). 39% 
verklaart tot de leeftijdsgroep 14-15 jaar te be-
horen, 7% tot de leeftijdsgroep onder de 14 jaar. 
Na vaststelling van de leeftijd voor personen bij 
wie twijfel bestond, ziet de verdeling er als volgt 
uit: 44% wordt als meerderjarig beschouwd, 
24% als 16-17 jaar, 25% als 14-15 jaar en 7% als 
jonger dan 14 jaar.   
 
76% van de personen die bij hun verzoek om 
internationale bescherming verklaren NBMV 
te zijn, heeft de Afghaanse nationaliteit. 
De andere voornaamste nationaliteiten zijn 
Somaliërs, Syriërs, Eritreeërs en Guineeërs. 
In 2015 lag het aantal personen die bij hun 
verzoek om internationale bescherming ver-
klaarden een NBMV te zijn hoger dan in 2021, 
en het aandeel Afghanen bedroeg 65%. 

 ■ Bij deze 3.219 verzoeken was er in 31% van de gevallen 
geen twijfel over de leeftijd (999), in 8% was er twijfel 
maar werd er geen leeftijdstest uitgevoerd (266) en in 61% 
werd er na twijfel wel een leeftijdstest uitgevoerd (1.954). 

 ■ Na de identificatie van sommige personen bij wie twijfel 
bestond over hun leeftijd, werden 1.802 personen als 
NBMV beschouwd, dat is 56% van de personen die bij het 
indienen van het verzoek om bescherming verklaarden 
NBMV te zijn.  

De Dienst Vreemdelingenzaken publiceert 
statistieken over personen die op het ogenblik 
van het verzoek om internationale bescherming 
verklaren een niet-begeleide minderjarige vreemdeling 
(NBMV) te zijn. 

 ■ DVZ bepaalt het volgende: “Wanneer de Dienst Voogdij 
of de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot het 
grondgebied, verblijf en verwijdering twijfels hebben 
rond de leeftijd van de betrokken persoon, laat de 
Dienst Voogdij onmiddellijk een medisch onderzoek 
door een arts uitvoeren teneinde na te gaan of deze 
persoon al dan niet jonger is dan achttien jaar. Het 
medisch onderzoek geschiedt onder toezicht van de 
Dienst Voogdij.”

 ■ Na de procedure voor de vaststelling van de leeftijd 
worden sommige personen geacht achttien jaar of 
ouder te zijn.  
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● Personen beschouwd als  
18-jarig en + na identificatie 553 348 331 1.374 479 411 491 593 538 1.417

● Personen beschouwd als  
jonger dan 18 jaar (0-17) 977 417 473 2.544 1.021 733 748 1.168 1.226 1.802

  Totaal aantal verklaarde minder-
jarigen op het moment van het verzoek 

om internationale bescherming
1.530 765 804 3.918 1.500 1.144 1.239 1.761 1.764 3.219
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 (cijfers geüpdatet op 10-03-2022)

Afghanen 2.438 | 76% Somaliërs 218 | 7% 

Syriërs 124 | 4% 

Eritreeërs 105 | 3% 

Guineeërs 76 | 2% 

Andere 258 | 8% 
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De beschermingsgraad ligt in 2021 aanzienlijk hoger dan in de twee jaren voordien, met 
een stijging van 34,1% in 2020 tot 43,5% in 2021. De voornaamste elementen die de 
stijging verklaren zijn: 

● Kennelijk ongegrond verzoek (veilig herkomstland)
● Onontvankelijk verzoek
● Weigering vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming
● Toekenning subsidiaire bescherming
● Erkenning vluchtelingenstatus

Beslissingen inzake internationale  
bescherming in België  

Beslissingen in eerste aanleg (CGVS) 

Verdeling van de definitieve, in eerste aanleg door het CGVS  
genomen beslissingen 2017-2021 (dossiers)

Beschermingsgraad (dossiers)

 ■ Het aantal personen dat aankwam in het kader van een 
hervestiging lag in 2020 bijzonder laag (176 personen). 
In 2021 werden er 964 personen hervestigd (hoofdzake-
lijk Syriërs). Aangezien hun aanvraag voor hun aankomst 
in België werd onderzocht, verleende het CGVS hun de 
vluchtelingenstatus zonder bijkomend onderzoek van hun 
aanvraag.

 ■ Vanaf half augustus en rekening houdend met de situatie 
in Afghanistan, heeft het CGVS besloten de kennisge-

ving van de weigeringsbeslissingen aan Afghaanse 
verzoekers op te schorten. Tussen augustus 2021 en 
maart 2022 waren er bijna alleen beslissingen over de 
erkenning als vluchteling voor Afghanen.

 ■ Het CGVS heeft overigens veel beslissingen genomen voor 
Palestijnen van het UNRWA (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), 
alsook voor aanvragers uit Eritrea en Burundi, aan wie 
in veel gevallen de beschermingsstatus werd toegekend. 

In 2021 heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen (CGVS) een beslissing genomen in 18.513 dossiers, die betrekking 
hadden op 23.248 personen. Dat is een stijging met 30% in vergelijking met 
het aantal in 2020 genomen beslissingen.

 ■ Voor 17.321 dossiers werd een definitieve beslissing in eerste aanleg 
genomen (beslissingen ten gronde).

 ■ 992 dossiers betroffen een ontvankelijk verklaard volgend verzoek. Voor 
deze personen is de definitieve beslissing nog niet bekend.

 ■ In 200 dossiers werd de internationale beschermingsstatus inge-
trokken of opgeheven. 

 ■ De beschermingsgraad komt overeen met het aantal dossiers 
waarbij een beschermingsstatus werd toegekend  (vluchteling 
of subsidiaire bescherming) ten opzichte van het totale aantal 
dossiers waarbij een definitieve beslissing werd genomen (met ontvanke-
lijkheidsbeslissingen van een volgend verzoek en met de intrekkingen of 
opheffingen van de beschermingsstatus wordt in de definitieve beslissingen 
geen rekening gehouden). 

 ■ In België komt de beschermingsgraad in eerste aanleg, dat wil zeggen 
alleen rekening houdend met de beslissingen van het CGVS, zo goed als 
overeen met de definitieve beschermingsgraad (wanneer alle beroepsmo-
gelijkheden zijn uitgeput). De beslissingen die door de beroepsinstantie – de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – zijn genomen, komen verder in 
deze katern aan bod.
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Erkenning van de  
internationale  
beschermingsstatus  

 ■ Op basis van zijn individuele verhaal 
wordt een individu als vluchteling 
beschouwd als hij aan de criteria van 
het Verdrag van Genève voldoet. 

 ■ Wanneer een verzoeker om inter-
nationale bescherming niet aan 
de voorwaarden voldoet om als 
vluchteling te worden erkend maar 
een reëel risico loopt op ernstige 
schade in geval van terugkeer naar 
zijn land, kan subsidiaire bescher-
ming worden toegekend.

 ■ In de beide gevallen krijgen perso-
nen met een beschermingsstatus 
een verblijfsrecht voor een beperkte 
duur, dat vijf jaar na de indiening van 
het beschermingsverzoek onbeperkt 
wordt.
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Evolutie van het aantal begunstigden 
van internationale bescherming

Onontvankelijkheidsbeslissingen en beschermingsgraad

Aantal beschermde personen

Aandeel van de onontvankelijkheidsbeslissingen ten opzichte 
van alle beslissingen ten gronde 

Aantal door het CGVS onontvankelijk verklaarde verzoeken en 
redenen voor de onontvankelijkheid

 ■ Het aantal onontvankelijkheidsbeslissingen is 
de afgelopen jaren toegenomen, met een stijging 
van 2.604 naar 4.405 tussen 2017 en 2021. In 2021 
maakten ze 25% van alle beslissingen uit, tegenover 
13% in 2017. 

 ■ Onontvankelijkheidsbeslissingen betreffen vooral 
volgende verzoeken (74% van de onontvanke-
lijkheidsbeslissingen in 2021) en verzoeken van 
personen die al een beschermingsstatus in een 
andere lidstaat hebben (19%). Volgens het CGVS 
is de stijging in de afgelopen jaren van het aantal 
onontvankelijke verzoeken voor personen die al 
een beschermingsstatus in een andere EU-lidstaat 
hebben veeleer het gevolg van een betere opsporing 
van deze situaties dan van een reële toename van 
het verschijnsel.

 ■ Als er met de onontvankelijkheidsbeslissin-
gen geen rekening gehouden wordt, ligt de 
beschermingsgraad aanzienlijk hoger (58,3% in 
2021, tegenover 43,5% wanneer er wel rekening mee 
wordt gehouden). Voor sommige nationaliteiten is dat 
verschil nog opvallender. Voor Afghanen en Syriërs 
bedraagt de beschermingsgraad respectievelijk 
46,3% en 77,0%, voor de beslissingen ten gronde (met 
uitzondering van onontvankelijkheidsbeslissingen) is 
dat respectievelijk 75,8% en 96,5%.

 ■ In 2021 resulteerde 43,5% van de definitieve be-
slissingen in de toekenning van de internationale 
beschermingsstatus. Bij deze 7.528 dossiers ging 
het om 10.093 personen, meer bepaald:  

 ■ 9.222 erkende vluchtelingen  
 ■ 871 begunstigden van subsidiaire bescherming

 ■ In 2021 is het aantal beschermde personen met 
73% gestegen ten opzichte van het jaar voor-
dien. Deze stijging valt met name te verklaren door 
een hervatting van de indiening van verzoeken om 
bescherming maar ook door een hervatting van de 
beslissingen, na een jaar dat sterk bepaald werd door 
de COVID-19-pandemie. 

 ■ In 2017 en 2018 lag het aantal beschermde perso-
nen hoger. Tijdens die twee jaren lag ook het aandeel 
van de subsidiaire bescherming hoger (21% van de 
beschermde personen in 2017, tegenover 9% in 2021). 
Bij de begunstigden van subsidiaire bescherming gaat 
het heel vaak om Afghanen. Tussen half augustus 
2021 en maart 2022 heeft het CGVS de beslissingen 
over subsidiaire bescherming voor Afghanen evenwel 
opgeschort. 

Het aantal onontvankelijkheidsbeslissingen zorgt 
voor variatie in de beschermingsgraad, aangezien deze 
beslissingen worden meegerekend in de negatieve be-
slissingen. Hoe hoger dat aantal, hoe meer het bijdraagt tot een 
daling van de beschermingsgraad. 

Het CGVS geeft in zijn officiële statistieken, die het 
voorwerp uitmaken van deze katern, de voorkeur aan de 
berekening van de beschermingsgraad op basis van 
de dossiers. Sommige dossiers bevatten evenwel meerdere 
verzoeken om bescherming, wanneer het gaat om personen 
uit dezelfde gezinseenheid. Gemiddeld zijn er 1,3 personen per 
dossier. De onderstaande cijfers tonen het aantal begunstigden 
van internationale bescherming. 
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● Aantal erkende vluchtelingen 10.933 8.706 5.776 4.888 9.222

● Aantal begunstigden van subsidiaire bescherming 2.900 1.777 943 948 871

Totaal aantal beschermde personen 13.833 10.483 6.719 5.836 10.093

● Andere onontvankelijke verzoeken (veilig derde land, minderjarig, afkomstig uit de EU)

● Internationale bescherming in een andere EU-lidstaat

● Onontvankelijke volgende verzoeken
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 ■ In aantallen zijn Syriërs, Palestijnen, 
Eritreeërs en Afghanen de nationaliteiten 
die in 2021 het vaakst bescherming kregen.

 ■ Relatief gezien voeren andere nationaliteiten 
de ranglijst aan door een hoge beschermings-
graad (ook al is het aantal beschermde per-
sonen geringer in aantal). Het gaat met name 
om Burundezen en Turken. 

 ■ Deze zes nationaliteiten staan in de eerste 
figuur hieronder. Die toont de evolutie van 
de beschermingsgraad tussen 2015 en 2021 
voor deze nationaliteiten, vergeleken met het 
gemiddelde voor alle nationaliteiten samen. 

634 Burundezen

1.229 Eritreeërs (onder wie 11 hervestigde personen)

2.424 Syriërs (onder wie 908 hervestigde personen)

374 Turken (onder wie 4 hervestigde personen)

1.507 Palestijnen + 412 personen van Palestijnse afkomst

1.175 Afghanen

230 Somaliërs (onder wie 4 hervestigde personen)

196 Iraniërs

122 Kameroeners

211 Guineeërs

102 Russen

78 Venezolanen

64 Congolezen

41 Rwandezen

148 Irakezen (onder wie 1 hervestigde persoon)

34 Colombianen

92 Salvadoranen

15 Albanezen

Burundi

Eritrea

Syrië

Turkije

Palestina

Afghanistan

Somalië

Iran

Kameroen

Guinee

Rusland

Venezuela

DR Congo

Rwanda

Irak

Colombia

El Salvador

Albanië

 ■ De eerste figuur omvat 
Syriërs, Palestijnen, 
Eritreeërs,  Afghanen, 
Burundezen en Turken. 

 ■ Nationaliteiten waarvoor de 
beschermingsgraad globaal 
boven het waargenomen 
gemiddelde zit, of minstens 
boven het gemiddelde in 
2021. 

 ■ Samen zijn deze zes natio-
naliteiten goed voor 7.755 
beschermde personen, of 
77% van alle beschermde 
personen in 2021. 

 ■ Dat zijn ook de zes natio-
naliteiten met het grootste 
aantal verzoeken om be-
scherming in 2021. 

 ■ De tweede figuur toont 
Somaliërs, Iraniërs en 
Irakezen. 

 ■ Voor deze drie nationali-
teiten gaat de bescher-
mingsgraad de jongste 
jaren in dalende lijn, ook 
in 2021. Bij Irakezen is die 
daling bijzonder opvallend: 
de beschermingsgraad is 
gedaald van 69% in 2015 
naar 13% in 2021.

 ■ Somaliërs en Iraniërs, van 
wie de beschermings-
graad verschillende jaren 
boven het gemiddelde zat, 
zitten in 2021 onder dat 
gemiddelde. 

 ■ De derde figuur heeft be-
trekking op Guineeërs, 
Kameroeners, Russen, 
Congolezen, Rwandezen 
Albanezen en Colom- 
bianen. 

 ■ Deze nationaliteiten wor-
den gekenmerkt door een 
aanzienlijk aantal beslis-
singen, maar een vrij lage 
beschermingsgraad, over 
het algemeen onder het 
gemiddelde, over de hele 
periode 2015-2021.   

 ■ De laatste figuur ten slotte 
toont Salvadoranen en 
Venezolanen. 

 ■ Voor deze twee nationalitei-
ten was de beschermings-
graad in 2018 vrij hoog (97% 
voor Salvadoranen en 60% 
voor Venezolanen), ruim 
boven het gemiddelde voor 
alle nationaliteiten. Voor 
Salvadoranen daalde de 
beschermingsgraad sterk in 
2020, tot een stabiel niveau 
in 2021 (8%). 

Beschermingsgraad volgens herkomst  

B
ro

n
: C

G
V

S

Beschermingsgraad voor de nationaliteiten met minstens 200 
beslissingen in 2021, en aantal beschermde personen

Evolutie van de beschermingsgraad tussen 2015 en 2021 voor de hierboven genoemde nationaliteiten 
(alleen wanneer een beschermingsgraad betrekking heeft op minstens 200 beslissingen komt die hier aan bod) 

   Syrië  Afghanistan
   Palestina   Burundi
   Eritrea   Turkije 
   Gemiddelde

   DR Congo  Kameroen
   Guinee   Rwanda
   Albanië   Rusland 
   Colombia  Gemiddelde

   El Salvador  Venezuela
   Gemiddelde

   Irak   Iran
   Somalië
   Gemiddelde

Achter de gemiddelde 
beschermingsgraad van 
43,5% gaan aanzienlijke 
verschillen naargelang van 
de herkomst schuil. 
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Aantal begunstigden van bescherming
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 ■ Deze beschermingsgraad is lager voor personen die bij 
het indienen van het verzoek om bescherming als NBMV 
werden beschouwd maar die op het ogenblik van de be-
slissing van het CGVS meerderjarig zijn geworden (53%).  

 ■ Doorgaans ligt de beschermingsgraad bij NBMV’s hoger 
dan bij verzoekers om bescherming in het algemeen 
(43,5%). 

De onderstaande figuren tonen het aantal NBMV’s die inter-
nationale bescherming genieten, de beschermingsgraad voor 
NBMV's, maar ook de beschermingsgraad voor alle personen 
van deze nationaliteiten. 

 ■ Bij Afghanen is de beschermingsgraad sinds 2017 vrij stabiel: 
ongeveer zeven op de tien NBMV’s krijgen een bescher-
mingsstatus. Dat cijfer lag in 2015 wel veel hoger (96%). 

 ■ De beschermingsgraad is doorgaans hoger bij Syriërs, 
Somaliërs en Eritreeërs. 

 ■ Voor Guineeërs daarentegen is de beschermingsgraad 
vrij laag: bij minder dan de helft van de beslissingen wordt 
een bescherming toegekend. Voor deze nationaliteit is de 
beschermingsgraad voor alle verzoekers samen ook vrij laag 
in vergelijking met andere nationaliteiten. 

Beschermingsgraad volgens herkomst  Focus op NBMV’s (CGVS) 
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CGVS-beslissingen voor NBMV’s (als NBMV beschouwd  
op het ogenblik van het verzoek maar minderjarig 

geworden op het ogenblik van de beslissing)

CGVS-beslissingen voor NBMV’s (als NBMV beschouwd  
op het ogenblik van het verzoek maar meerderjarig 

geworden op het ogenblik van de beslissing)

 ●  Aantal beschermde NBMV's (vluchteling + 
subsidiaire bescherming)

  Beschermingsgraad voor NBMV's op het 
moment van de beslissing
  Beschermingsgraad voor het totale aantal 
verzoekers

In 2021 kreeg 71% van de niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen 
die bij de beslissing als zodanig werden 
geïdentificeerd een internationale 
beschermingsstatus.

In 2021 zijn de voornaamste nationaliteiten van de NBMV’s die op het ogenblik van het 
verzoek om bescherming  als dusdanig bevestigd zijn en op het ogenblik van de beslissing 
nog altijd minderjarig zijn Afghanen (43%), Syriërs (13%), Somaliërs (11%), Eritreeërs 
(7%) en Guineeërs (6%). 
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NBMV, een status die tijdens de procedure kan 
veranderen

 ■ Bij de verzoeken om internationale bescherming (zie 
hieronder) dienen sommigen een verzoek om bescherming 
in als NBMV (aangegeven NBMV) maar sommigen daarvan 
worden na een leeftijdstest als volwassenen beschouwd. 

 ■ Bij de beslissingen wordt in de statistieken van het CGVS 
alleen rekening gehouden met de bevestigde NBMV’s. In de 
loop van de procedure kunnen sommige op het ogenblik van 
het verzoek om bescherming bevestigde NBMV’s uiteraard 
meerderjarig worden. Tussen deze beide groepen van indi-
viduen kan een onderscheid worden gemaakt. 
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De beschermingsgraad die in de vorige pagina’s aan bod is 
gekomen is telkens berekend op basis van de beslissingen die 
het CGVS in eerste aanleg heeft genomen. Ook de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kan, na een beroep tegen 
een beslissing van het CGVS, beslissingen inzake internationale 
bescherming nemen. 

 ■ Zoals eerder vermeld, komt de beschermingsgraad in eerste 
aanleg in België zo goed als overeen met de definitieve be-
schermingsgraad (wanneer alle rechtsmiddelen zijn uitge-
put). Het aandeel positieve beslissingen van de RvV is immers 
vrij laag. 

 ■ In 2021 heeft de RvV 5.969 beslissingen genomen, een aan-
tal dat sinds 2019 in de lift zit. Daarvan waren 555 beslis-
singen positief (toekenning van de status), goed voor 9% 
van de beslissingen. 

Intrekkingen en opheffingen

Toekenning van een internationale beschermingsstatus door 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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Aantal dossiers dat resulteert in een internationale beschermingsstatus na een beslissing van de RvV

Verdeling van de door de RvV genomen beslissingen  
(het totale aantal beslissingen dat genomen is in het midden van de cirkel)

Aantal personen van wie de beschermingsstatus is ingetrokken 
of opgeheven

Bij 200 dossiers werd de beschermingsstatus in 
2021 ingetrokken of opgeheven. In totaal gaat 
het om 215 personen, een hoger aantal dan in 
2020. Bij een kwart van deze intrekkingen of 
opheffingen van de status ging het om Irakezen.  

● Vluchtelingenstatuut   ● Subsidiaire bescherming   ● Annulatie   ● Weigering

Voornaamste 
nationaliteiten

Aantal 
intrekkingen of 

opheffingen

Aandeel van 
het totaal

Irakezen 53 25%

Afghanen 41 19%

Russen 18 8%

Syriërs 17 8%

Albanezen 11 5%

Congolezen 
(DRC)

9 4%

Eritreeërs 8 4%

Iraniërs 8 4%

Somaliërs 5 2%

Turken 5 2%

Andere 40 19%

Totaal 215 100%
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In Europa werden er in 2021 549.875 
eerste verzoeken om internationale 
bescherming geregistreerd, een stijging 
van 28% in vergelijking met 2020. 

Met 19.575 
eerste aanvragen 

(hervestigingen niet 
meegerekend)  

kende België een 
stijging met 52%  

tussen 2020 en 2021.  
Daarmee is het op 

Europees niveau het 
8e gastland  

(4% van het totaal). 

● EU-landen + Noorwegen en Zwitserland zonder het Verenigd Koninkrijk 
● Verenigd Koninkrijk

● 2021

● 2020

● 2021

● 2020

Internationale bescherming op Europees niveau 
(EU + Zwitserland en Noorwegen)

Aantal verzoeken om internationale bescherming  
(eerste verzoeken)

Evolutie van het aantal verzoekers om internationale bescherming  
in de Europese landen 

Voornaamste nationaliteiten van de eerste 
verzoeken om bescherming in de EU+ landen  
in 2020 en 2021  

Voornaamste gastlanden (EU+) van de eerste 
verzoeken om bescherming in 2020 en 2021  

 ■ Syriërs (18%) en Afghanen (16%) blijven in 2021 de 
voornaamste nationaliteiten van asielzoekers in Europa. 
Irakezen staan iets lager op de ranglijst (5%). Deze drie 
nationaliteiten worden vooral opgevangen in Duitsland, 
Griekenland, Oostenrijk of Bulgarije. 

 ■ Spanje vangt dan weer vooral Venezolanen, Colombianen 
(twee nationaliteiten waarvan de aantallen in 2021 dalen) 
en Marokkanen op. 

 ■ Zowel in Italië als in Griekenland zijn bij de verzoekers heel 
wat Pakistanen.

 ■ Nederland, Zweden, Zwitserland en België vangen hoofd- 
zakelijk Afghanen op, maar ook andere nationaliteiten 
(Turken in Nederland en in Zwitserland, Eritreeërs in 
Zweden en in België). 

 ■ Bengalezen, van wie het aantal in 2021 aanzienlijk is toe-
genomen, komen vooral in Italië en Frankrijk terecht.

 ■ Na een jaar met een algemeen neerwaartse trend in 2020 
als gevolg van de COVID-19-pandemie is het aantal verzoe-
ken om internationale bescherming in 2021 in een groot 
aantal Europese landen gestegen. 

 ■ Alleen in Spanje, Griekenland en Zweden lagen de cijfers 
in 2021 lager dan in 2020. 
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 ■ Bij de Europese landen gaat 
het hier om de landen van de 
EU-28 (het Verenigd Koninkrijk mee-
gerekend tot in 2019) + Zwitserland 
en Noorwegen. Na het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU en in 
afwachting dat er een overeenkomst 
over statistische samenwerking wordt 
afgesloten, verspreidt Eurostat geen 
nieuwe gegevens voor het Verenigd 
Koninkrijk, waardoor dat land in 2020 
en 2021 niet in aanmerking is genomen. 

 ■ Personen die zijn aangekomen in het 
kader van een hervestiging zijn niet in 
de cijfers in dit deel opgenomen. 
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Beslissingen inzake internationale bescherming
Op Europees niveau is de beschermingsgraad tussen 
2018 en 2021 stabiel gebleven (tussen 34 en 36%). 
In de afgelopen vier jaar heeft iets meer dan een 
derde van de beslissingen geleid tot de toekenning 
van een beschermingsstatus (vluchtelingenstatus of 
subsidiaire bescherming), tegenover 59% in 2016 
en 42% in 2017. In absolute cijfers kregen in 2021 
182.265 personen in een EU-land, in Zwitserland of 
in Noorwegen bescherming.

Aantal positieve en negatieve beslissingen en 
beschermingsgraad in eerste aanleg in de EU+

Achter de gemiddelde beschermingsgraad van 36% 
gaan ook aanzienlijke verschillen schuil naargelang 
van de nationaliteit van de verzoekers. 

Achter de gemiddelde beschermingsgraad 
van 36% gaan grote verschillen naargelang 
van het gastland schuil. 

 ■ Syriërs en Afghanen maken samen iets meer dan 
de helft uit van de personen die in 2021 in Europa 
bescherming kregen (erkende vluchtelingen of be-
gunstigden van subsidiaire bescherming). Voor deze 
twee nationaliteiten bedraagt de beschermingsgraad 
72% en 70% voor alle Europese gastlanden. In België 
liggen deze lager (69% en 50%). Deze verschillen vallen 
te verklaren door verschillen in de profielen tussen 
gastlanden. Als de beschermingsgraad ten gronde 
wordt overwogen (zonder onontvankelijkheidsbeslis-
singen), liggen de graden hoger in België.  

 ■ De Eritreeërs komen in de top 3, met een hoge be-
schermingsgraad: 84%. 

 ■ Het aantal in 2021 erkende Palestijnen valt gro-
tendeels toe te schrijven aan de positieve beslissingen 
in België: bijna zes op de tien erkende Palestijnen zijn 
in België erkend. 

 ■ De beschermingsgraad voor andere nationaliteiten 
ligt lager: tussen gemiddeld 11% voor Pakistanen en 
57% voor Somaliërs. 

De beschermingsgraad in België ligt iets boven 
het Europese gemiddelde, net zoals in Duitsland, in 
Griekenland en in Italië. Wat het aantal beschermde per-
sonen betreft, komt België na deze landen. In Frankrijk 
en in Spanje ligt de beschermingsgraad relatief laag 
in vergelijking met de andere Europese landen. Bij de 
interpretatie van deze cijfers is wel enige voorzichtig-
heid geboden aangezien er in Frankrijk nog heel wat 
erkenningen volgen na beroepsprocedures. Sommige 
landen, zoals Oostenrijk, Nederland, Zwitserland en 
Polen, hebben een beschermingsgraad die ver boven 
het gemiddelde ligt. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschermingsgraad 32% 44% 50% 59% 42% 34% 34% 35% 36%

● Aantal negatieve beslissingen 222.850 208.595 299.360 449.860 528.020 367.320 350.805 311.115 322.510

● Aantal positieve beslissingen 104.575 165.185 300.590 641.545 385.215 192.665 182.860 164.075 182.265

Internationale beschermingsgraad
 ■ De beschermingsgraad is de verhouding 
tussen het aantal positieve beslissingen en het totale 
aantal beslissingen die in hetzelfde jaar zijn genomen. 

 ■ Bij de gegevens wordt er alleen rekening gehouden 
met positieve beslissingen in eerste aanleg. Voor 
sommige landen (zoals België) komt dat cijfer zo goed 
als overeen met de definitieve beschermingsgraad 
(wanneer alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput). 
In andere landen daarentegen, met name in Frankrijk, 
is de beschermingsgraad na beroep hoog.

 ■ Alleen de internationale beschermingsstatussen zijn 
opgenomen, dus geen “humanitaire statussen”. 

 ■ De cijfers zijn afkomstig van Eurostat. Ze wijken enigs-
zins af van de cijfers die in het verleden voor België 
zijn gepresenteerd. Ze worden berekend op basis 
van personen (en niet van dossiers) en er wordt geen 
rekening gehouden met hervestigde vluchtelingen. 32% 44%
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Syriërs 61.910 1.495 2,4% 72% 69%

Afghanen 34.130 1.170 3,4% 70% 50%

Eritreeërs 8.980 1.210 13,5% 84% 87%

Turken 8.155 385 4,7% 44% 66%

Somaliërs 7.250 235 3,2% 57% 40%

Irakezen 6.825 140 2,1% 38% 15%

Iraniërs 4.135 195 4,7% 43% 34%

Guineeërs 3.225 210 6,5% 28% 28%

Palestijnen 3.210 1.885 58,7% 65% 61%

Pakistanen 2.700 45 1,7% 11% 23%
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in 2021 in EU-landen
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Oekraïne: tijdelijke bescherming voor het 
eerst toegepast

11 Artikel 2 a) van de Richtlijn 2001/55/EG betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden. 

12 Art. 2 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 waarin wordt vastgesteld dat er sprake is van een grootschalige instroom van ontheemden 
uit Oekraïne. De Raad beperkte het toepassingsgebied van de door de Commissie voorgestelde bescherming. Onder de begunstigden van tijdelijke bescherming richtte 
die bescherming zich tot alle vreemdelingen met een wettig verblijf in Oekraïne, zonder de vereiste van permanent verblijf en zonder toepassing van de voorwaarde van 
onmogelijke terugkeer naar het land van herkomst op langdurig wettig verblijvende vreemdelingen in Oekraïne (COM(2022) 91 def. van 2 maart 2022, pp. 15-16).   

13 Verordening 2017/850 van 17 mei 2017 vervangen door Verordening 2018/1806 van 14 november 2018. 

14 Europese Commissie, operationele richtsnoeren voor de uitvoering van Uitvoeringsbesluit 2022/382 van de Raad, 2022/C 126 I/01, PBEU, 21 maart 2022, C 126 I/3. 

15 Europese Commissie, operationele richtsnoeren voor de uitvoering van Uitvoeringsbesluit 2022/382 van de Raad (2022/C 126 I/01), pp. 3-4.

Om de massale toestroom van mensen die de oorlog in 

Oekraïne ontvluchten op te vangen, heeft de Raad van de 

EU begin maart 2022 voor het eerst besloten het statuut 

van ‘tijdelijke bescherming’ toe te passen. Dat in 2001 door 

een richtlijn ingestelde statuut voorziet in “een procedure 

met een uitzonderlijk karakter die, in het geval van een mas-

sale toestroom of een imminente massale toestroom van 

ontheemden afkomstig uit derde landen die niet naar hun 

land van oorsprong kunnen terugkeren, aan deze mensen 

onmiddellĳk en tĳdelĳk bescherming biedt”.11 Deze richtlijn 

werd aangenomen na de grote instroom van personen die de 

oorlog in het voormalige Joegoslavië waren ontvlucht. Ze is 

alleen van toepassing in geval van een “massale toestroom”, 

gedefinieerd als “de aankomst in de Gemeenschap van een 

aanzienlijk aantal ontheemden, uit een bepaald land of be-

paalde geografische zone, ongeacht of hun aankomst (...) op 

eigen initiatief gebeurde dan wel met hulp, bijvoorbeeld in het 

kader van een evacuatieprogramma”. Via deze uitzonderlijke 

procedure kan onmiddellijk specifieke tijdelijke bescherming 

worden verleend aan ontheemden, om te vermijden dat de 

asielinstanties die de situatie van verzoekers om internati-

onale bescherming onderzoeken overbelast raken. De toe-

gang tot de asielprocedure, het vluchtelingenstatuut en de 

subsidiaire bescherming blijft te allen tijde gewaarborgd voor 

de begunstigden van tijdelijke bescherming. Artikel 5 van de 

richtlijn bepaalt dat alleen een met gekwalificeerde meerder-

heid genomen beslissing van de Raad deze uitzonderlijke 

status kan activeren door het bestaan vast te stellen van 

een “massale toestroom”, gebaseerd op “de omvang van de 

verplaatsingen van ontheemden”, maar ook op ”de wenselijk-

heid om de tijdelijke bescherming in werking te stellen”. Het 

gaat dus om een door een meerderheid van de EU-lidstaten 

genomen politieke beslissing, die ”een omschrijving moet 

bevatten van de specifieke groepen personen waarop de 

tijdelijke bescherming van toepassing is”. 

Volgens de beslissing van de Raad geldt de tijdelijke be-

scherming voor drie categorieën personen die Oekraïne op 

of na 24 februari 2022 zijn ontvlucht: 1) Oekraïense onderda-

nen die voor 24 februari 2022 hun hoofdverblijf in Oekraïne 

hadden; 2) vreemdelingen en staatlozen aan wie Oekraïne 

voor 24 februari 2022 internationale bescherming of daar-

mee gelijkwaardige nationale bescherming had verleend; en  

3) de gezinsleden (echtgeno(o)t(e), minderjarige kinderen 

of andere naaste verwanten die samenwonen en ten laste 

waren op het ogenblik van de vlucht) van de twee vorige 

groepen, ongeacht hun nationaliteit. Tijdelijke bescherming 

of “adequate bescherming“ moet ook worden verleend aan 

niet-Oekraïense vreemdelingen die aantonen dat ze voor 24 

februari 2022 een geldige permanente verblijfsvergunning 

in Oekraïne hadden “en die niet onder veilige en duurzame 

omstandigheden naar hun land of regio van oorsprong kun-

nen terugkeren”.12 

Oekraïners – die sinds 2017 van de visumplicht zijn vrijge-

steld13 – en andere vreemdelingen in dat geval kunnen vrij 

kiezen in welke lidstaat zij tijdelijke bescherming aanvragen. 

Volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie moet 

deze bescherming onmiddellijk worden verleend op basis 

van een bewijs van nationaliteit, verblijfplaats of familie-

band.14 Voor sommige niet-Oekraïense vreemdelingen wordt 

er evenwel nagegaan of een veilige en duurzame terugkeer 

naar hun land van herkomst mogelijk is. Dit houdt in dat er 

geen duidelijk veiligheidsrisico bestaat en dat er ook “voor-

uitzichten zijn dat aldaar in zijn of haar basisbehoeften zal 

worden voorzien en hij of zij zich in de samenleving kan in-

tegreren.”15 Begunstigden van tijdelijke bescherming hebben 

een reeks rechten, zoals een verblijfsrecht tot in principe 4 

maart 2023, toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg 

en sociale bijstand indien ze over onvoldoende middelen 

beschikken. De Raad kan te allen tijde (zelfs binnen minder 

dan een jaar), op voorstel van de Commissie, beslissen de 

tijdelijke bescherming te beëindigen indien hij vaststelt dat 

een veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne mogelijk is. 

Zo niet kan de bescherming – per definitie tijdelijk – tweemaal 

met zes maanden worden verlengd, tot 4 maart 2024. Mocht 

de situatie daarna instabiel blijven, zou de Raad kunnen be-

slissen de bescherming een laatste keer met hoogstens één 

jaar te verlengen (zijnde tot uiterlijk 4 maart 2025). Indien de 

betrokken personen op dat ogenblik niet naar Oekraïne kun-

nen terugkeren, kunnen zij hun verblijf verlengen, eventueel 

door het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming 

te verkrijgen na een verzoek om internationale bescherming.      
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In België heeft DVZ tot en met 31 mei 2022 44.834 attes-

ten van tijdelijke bescherming afgeleverd, voornamelijk aan 

Oekraïners (maar 1.067 begunstigden hebben een andere 

nationaliteit)16. Instellingen en burgers hebben zich gemobi-

liseerd om mensen die Oekraïne zijn ontvlucht op te vangen 

en te begeleiden. DVZ en Fedasil hebben in maart 2022 een 

specifiek registratiecentrum geopend voor begunstigden 

van tijdelijke bescherming, aanvankelijk in het voormalige 

Bordet-ziekenhuis en vervolgens op de Heizel. Dat centrum 

was in maart 2022 zeven dagen op zeven van 8u30 tot 17u30 

uur open (de uren werden later aangepast door de geringere 

instroom). Dit bewijst dat sommige obstakels, die tot voor 

kort nog onoverkomelijk leken, vrij gemakkelijk verdwijnen 

zodra er daartoe de politieke wil bestaat. Dat systeem om 

enkele duizenden mensen per dag te registreren staat bij-

voorbeeld in schril contrast met het onwettige quotum voor 

het registreren van asielzoekers (van 250 naar 60 perso-

nen per werkdag) dat in 2016 werd gerechtvaardigd door de 

grootte van de wachtzaal van DVZ.17 Myria heeft meteen de 

proactieve houding van de Belgische autoriteiten toegejuicht 

om snel bescherming te bieden aan mensen die de oorlog 

in Oekraïne ontvluchten.18 De flexibiliteit en de inzet van de 

gemobiliseerde ambtenaren waren opmerkelijk. Maar het lijkt 

niet gerechtvaardigd om niet dezelfde flexibiliteit aan de dag 

te leggen en niet tot eenzelfde mobilisatie over te gaan voor 

zowel de opvang als de registratie van verzoekers om inter-

nationale bescherming, die ook vandaag nog problematisch 

is (zie hieronder: vijftien jaar opvangwet in een crisissituatie). 

Myria beveelt aan om aan alle verzoekers om internationale 

bescherming de procedurele waarborgen en flexibiliteit te 

bieden die in het kader van de tijdelijke bescherming worden 

toegepast, met inbegrip van een daadwerkelijke toegang tot 

de procedure (openingsuren aanpassen en extra personeel 

afhankelijk van de toestroom).   

Bovendien heeft Myria tijdens zijn bezoek aan het registra-

tiecentrum op de Heizel op 8 april 2022 kunnen vaststellen 

dat – althans tijdens die eerste weken – bewakingsagenten 

de toegang tot het centrum soms filterden op basis van door 

de verzoekers overgelegde documenten. Sommige personen 

die geen documenten konden overleggen waaruit hun natio-

naliteit, verblijf in Oekraïne of familieverwantschap bleek, werd 

de toegang ontzegd, en dus ook elke vorm van bescherming 

of bewijs dat ze een verzoek hadden ingediend. 

16 DVZ, Tijdelijke bescherming, maandelijkse statistieken mei 2022, p. 6. 

17 Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2016, pp. 106-115.

18 Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Federaal 
Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens, Persbericht, Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen 
op de vlucht, 9 maart 2022.

Ook al ging het hier om een vorm van “kinderziektes” (ge-

brekkige opleiding van bepaalde actoren, slechte verspreiding 

van informatie, gebrekkige coördinatie tussen verschillende 

diensten, …), dan nog vormen deze – soms informele – weige-

ringspraktijken zonder afgifte van een schriftelijke beslissing 

een probleem in termen van het recht op informatie en het 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 

� Een melding uitgelicht

Problemen bij toegang tot de Heizel en om een 
met redenen omklede weigeringsbeslissing te 
verkrijgen

Begin maart 2022 bood mevrouw Z., een vrouw met 

een Afrikaanse nationaliteit die met een Oekraïense 

man is gehuwd, zich met haar huwelijksakte en 

Oekraïense verblijfstitel aan op de Heizel. De toe-

gang werd haar evenwel geweigerd omdat zij niet in 

het gezelschap van haar echtgenoot was. Die voor-

waarde geldt evenwel niet voor het recht op tijdelijke 

bescherming voor gezinsleden van Oekraïners. Haar 

echtgenoot is onderworpen aan de krijgswet en 

riskeert een gevangenisstraf als hij het land zonder 

speciale toestemming verlaat. Mevrouw Z. was toen 

vier maanden zwanger en is onwel geworden bij een 

poging om zich in te schrijven. Ze zou nog zeven 

vergeefse pogingen ondernemen, om uiteindelijk te 

vernemen dat ze op het Klein Kasteeltje een verzoek 

om internationale bescherming moest indienen, wat 

zij ook deed. Bij de achtste poging was ze vergezeld 

van haar behandelende arts. Ze verkreeg toen een 

verklaring van inschrijving maar ontving een paar 

dagen later een weigeringsbeslissing van tijdelijke 

bescherming met als reden dat ze niet voldoende 

informatie over de identiteit van haar echtgenoot 

had verstrekt. Volgens haar arts had mevrouw Z. 

foto’s van de identiteitskaart en het paspoort van 

haar echtgenoot maar deze werden tijdens haar 

gehoor niet opgevraagd. Myria vroeg DVZ om een 

herziening van haar dossier. Op 23 mei werd haar 

uiteindelijk tijdelijke bescherming verleend.  

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-06/STAT_TB-PT_NL_2022-05.pdf
https://www.myria.be/files/Migratie2016-3-Internationale_bescherming_en_staatloosheid.pdf
https://www.myria.be/fr/evolutions/oorlog-in-oekraine-samen-naar-een-daadwerkelijke-bescherming-voor-mensen-op-de-vlucht
https://www.myria.be/fr/evolutions/oorlog-in-oekraine-samen-naar-een-daadwerkelijke-bescherming-voor-mensen-op-de-vlucht
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Afghanistan: evacuatie in augustus 2021 en her-
vatting van de weigeringsbeslissingen in maart 2022 

19 Antwoord van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 december 2021 op vraag nr. 432 van de heer Theo Francken, QRVA 55, nr. 72, p. 365. 

20 CGVS, Asielstatistieken, Overzicht 2021, 10 januari 2022. 

21 UNHCR, UNHCR Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan, februari 2022.

22 CGVS, Afghanistan: nieuw beleid, 2 maart 2022.

23 EUAA, ’Country Guidance: Afghanistan’, 20 april 2022, p. 35 (eigen vertaling).  

24 Aangehaald door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Afghanistan: juridische analyse beslissingen CGVS, april 2022, p. 2. 

25 EHRM (GK) 23 maart 2016, F.G. t. Zweden, §126 (eigen vertaling).  

26 RvV 31 maart 2022, nr. 270 813, pp. 22-23. 

Na de machtsovername door de taliban in Kaboel organiseer-

de België de evacuatie van enkele honderden personen in 

het kader van de zogenaamde operatie Red Kite. 466 van die 

personen dienden een verzoek om internationale bescher-

ming in België in.19 Door de instabiele en gespannen veilig-

heidssituatie in Afghanistan besliste het CGVS in augustus 

2021 om alle weigeringsbeslissingen en alle beslissingen over 

subsidiaire bescherming te bevriezen. Twee factoren hebben 

de beschermingsgraad van Afghanen in België in 2021 dus 

positief beïnvloed (46% in totaal, 75,8% onontvankelijkheids-

beslissingen niet meegerekend20). Ten eerste het ontbreken 

van negatieve beslissingen na augustus 2021 (met uitzonde-

ring van onontvankelijkheidsbeslissingen voor personen die al 

bescherming in een andere EU-lidstaat genoten). Ten tweede 

het hoge aandeel positieve beslissingen voor personen die 

na de evacuatie-operatie in België zijn aangekomen, van wie 

velen een risicoprofiel hadden. 

Gezien de aanhoudende instabiele veiligheidssituatie, de 

moeilijkheid om betrouwbare informatie te verzamelen en de 

humanitaire noodsituatie in Afghanistan, beval het UNHCR 

de lidstaten in februari 2022 aan om het nemen van wei-

geringsbeslissingen op te schorten, nieuwe verzoeken in 

aanmerking te nemen op basis van de nieuwe context en alle 

operaties inzake gedwongen terugkeer naar Afghanistan op 

te schorten.21 Op 2 maart 2022 kondigde het CGVS evenwel 

een hervatting van de weigeringsbeslissingen aan, omdat het 

van oordeel was dat “er opnieuw voldoende informatie over 

de situatie in Afghanistan beschikbaar was” en het besloot 

dat “de status van subsidiaire bescherming omwille van de 

veiligheidssituatie niet langer zal worden toegekend”, aan-

gezien “er in Afghanistan niet langer een reëel risico is om 

slachtoffer te worden van willekeurig geweld”.22 Het CGVS is 

bovendien van mening dat de humanitaire crisis niet binnen 

het toepassingsgebied van de subsidiaire bescherming valt 

maar het sluit niet uit dat het mogelijk om een vernederen-

de behandeling gaat in de zin van artikel 3 van het EVRM, 

waarvoor het in beginsel niet bevoegd is. Het standpunt 

van het CGVS gaat duidelijk in tegen de aanbeveling van het 

UNHCR. Het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA, 

het vroegere EASO) oordeelde in zijn op 20 april 2022 gepu-

bliceerde analyse dat, hoewel het algemene geweldsniveau 

is afgenomen, “het toekomstige risico van willekeurig geweld 

in eender welk deel van het land nog altijd gebaseerd moet 

zijn op de meest recente informatie over de dynamiek binnen 

het betroffen gebied en het land in zijn geheel”.23 

In een weigeringsbeslissing ging het CGVS er ten aanzien 

van een in april 2021 gehoorde verzoeker vanuit dat “indien 

de machtsgreep van de taliban tot gevolg heeft dat uw in-

dividuele situatie dermate gewijzigd is dat u hierdoor een 

nood aan internationale bescherming heeft, er redelijkerwijze 

van u verwacht kan worden dat u zelf zo spoedig mogelijk 

de relevante elementen ter staving hiervan zou overma-

ken”.24 Deze interpretatie roept vragen op in het licht van de 

Europese rechtspraak. Die stelt dat de bewijslast in principe 

bij de verzoeker ligt maar, “in geval van asielverzoeken geba-

seerd op een welbekend algemeen risico, wanneer informatie 

van zo’n risico vrij beschikbaar is vanuit een breed spectrum 

aan bronnen”, moeten de overheden “een beoordeling van 

dat risico vanuit zichzelf uitvoeren”25.  

Het CGVS verduidelijkte aan Myria “dat de bewijslast in principe 

bij de verzoeker ligt. Tegelijkertijd erkent het CGVS zijn mede-

werkingsplicht, door in elk dossier na te gaan of er indicaties 

zijn van nieuwe elementen rekening houdend met de actuele 

situatie in het land van herkomst en desgevallend de betrokke-

ne op te roepen voor een gehoor. Bovendien worden personen 

met bijzondere noden (bijvoorbeeld minderjarige personen) in 

het algemeen opgeroepen voor een nieuw gehoor.”

In een arrest van 31 maart 202226 bevestigde de RvV dat 

op basis van recente informatie en gezien de afname van 

de intensiteit van het conflict, louter de aanwezigheid in 

Afghanistan geen reëel risico vormt om te worden blootge-

steld aan een ernstige bedreiging voor het leven of de fysieke 

integriteit omwille van willekeurig geweld. Gezien de instabiele 

situatie en het gebrek aan betrouwbare informatie, betwijfelt 

de RvV evenwel of het wel mogelijk is een toekomstgerichte 

beoordeling te maken van het risico op willekeurig geweld. 

De RvV vernietigde de weigeringsbeslissing van het CGVS. 

Dat onderzocht de individuele omstandigheden niet, die 

het risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld 

eventueel kunnen vergroten. Nochtans vereist het HvJ dat. 

Naar aanleiding van dat arrest heeft het CGVS de motivering 

van zijn beslissingen aangepast op basis van bijkomende en 

geactualiseerde informatie. 

https://www.cgvs.be/nl/actueel/afghanistan-nieuw-beleid
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a270813.an_.pdf
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Vijftien jaar opvangwet: verjaardag in een 
crisissituatie

27 Beleidsnota Asiel en Migratie en Nationale Loterij, 3 november 2021, Stukken Kamer 55, nr. 2294/022, p. 21.

28 Beleidsnota Asiel en Migratie en Nationale Loterij, 4 november 2020, Stukken Kamer 55, nr. 1580/014, p. 24.

29 S. de TERSCHUEREN, J. BLOMMAERT, “Crise de l’accueil des réfugiés: une histoire sans fin“, Ciré, december 2021, pp. 4-5; Vluchtelingenwerk Vlaanderen, “Updates over het 
Klein Kasteeltje”, geraadpleegd op 11 april 2022.

30 Myria, Verslag van de Contactvergadering Internationale bescherming, februari 2022, p. 35. 

31 Art. 11, lid 3 van de opvangwet biedt de mogelijkheid om geen opvangstructuur toe te wijzen wegens  “bijzondere omstandigheden”. 

32 Rechtbank van eerste aanleg in Brussel, 19 januari 2022, rolnr. 2021/164/C.  

33 Myria, Verslag van de Contactvergadering Internationale bescherming, mei 2022. 

In januari 2022 was het precies vijftien jaar geleden dat de 

opvangwet van 12 januari 2007 werd goedgekeurd. Het af-

gelopen anderhalve decennium werd gekenmerkt door pe-

riodes van steeds terugkerende “opvangcrisissen”, waarbij 

het aantal plaatsen onvoldoende was om alle aanwezige 

asielzoekers opvang te bieden. Deze crisissen deden zich 

voor in 2008-2009, 2015-2016, begin 2020 en in het najaar 

van 2021, tot op het moment van het opstellen van dit verslag 

(mei 2022). Deze “verjaardag” is vrijwel onopgemerkt voorbij-

gegaan, omdat hij pal in een nieuwe opvangcrisis viel. Het is 

goed om terug te komen op deze crisis, die met name wordt 

gekenmerkt door een bijzonder restrictieve rechtspraak van 

de Brusselse arbeidsrechtbank, die niet langer alle verzoekers 

die van hun recht op opvang zijn beroofd een daadwerkelijk 

rechtsmiddel biedt. Daarnaast gaat Myria dieper in op een 

aspect van de toepassing van de opvangwet op basis van 

door Fedasil verstrekte gegevens: de mogelijkheid om door 

te stromen van een collectief centrum naar de individuele 

opvang, die de laatste vijftien jaar aanzienlijk is ingeperkt.  

Een verjaardag gekenmerkt 
door een zoveelste opvangcrisis 
en asielzoekers op straat

In de zomer van 2021 kondigde de regering 5.400 extra 

“bufferplaatsen” aan.27 Het gaat om “plaatsen die in reserve 

gehouden worden en maar aangewend worden wanneer er 

daartoe de nood is”.28 Deze aangekondigde plaatsen zijn de 
facto nooit helemaal operationeel geworden en ook deze 

keer slaagt het Fedasil-opvangnetwerk er sinds september 

2021 niet in alle verzoekers om internationale bescherming 

opvang te bieden. Heel wat mensen, vooral alleenstaande 

mannen, hebben nachten op straat moeten doorbrengen.29 

In tegenstelling tot de indrukwekkende registratielogistiek 

die in maart 2022 voor de tijdelijke bescherming (van vooral 

Oekraïners) uitgerold is, is de capaciteit om verzoekers om 

internationale bescherming in het aanmeldcentrum (Klein 

Kasteeltje) op te vangen en te registreren beperkt gebleven: 

de deuren gaan open om 8u30, eerst worden kwetsbare 

personen (minderjarigen, alleenstaande vrouwen, gezinnen, 

...) geregistreerd. Pas daarna is het de beurt aan alleenstaan-

de mannen, als er nog plaats is. Wanneer een eerste groep 

binnen is, gaat de deur opnieuw dicht. Tussen 8u30 en 9u 

worden de slots voor de rest van de dag toegewezen aan 

gezinnen en andere kwetsbare personen. De deuren gaan elk 

uur open tot 13u30 voor personen die een time slot hebben 

gekregen om later op de dag terug te komen. Daarna is er 

alleen nog opvang voor niet-begeleide minderjarige vreem-

delingen (die in principe niet in de wachtrij hoeven te staan 

om binnen te mogen) en bepaalde kwetsbare personen.30 

Het gevolg is dat soms meerdere tientallen personen aan 

hun lot worden overgelaten, zonder opvang en zonder enig 

document waaruit blijkt dat ze aanwezig waren of internatio-

nale bescherming willen aanvragen. Doorgaans gaat het om 

alleenstaande mannen. Hoewel er inspanningen zijn geleverd 

om nieuwe opvangplaatsen te openen, weigerde de overheid 

toch hotels te gebruiken of sommige asielzoekers de kans 

te geven OCMW-steun aan te vragen, zoals de opvangwet 

nochtans toestaat.31 Af en toe werd er op willekeurige ba-

sis aan sommige personen zonder opvang een bijlage 26 

(document waaruit blijkt dat een verzoek om internationale 

bescherming is ingediend) verstrekt. Ondanks een veroor-

deling van de Belgische Staat door de Brusselse rechtbank 

van eerste aanleg om het nodige te doen om in januari 2022 

aan zijn opvangverplichting te voldoen32, liet het tekort aan 

plaatsen zich tot maart 2022 voelen en sinds half mei is het 

opnieuw toegenomen. Vanaf januari 2022 kon een aantal 

asielzoekers zonder opvang terecht in noodopvangplaatsen 

binnen het voormalige Bordet-ziekenhuis. Dat kon evenwel 

niet beletten dat sommigen meerdere nachten op straat 

moesten doorbrengen.  

Sinds 24 januari 2022 voorziet Fedasil niet langer in recht-

streekse opvang voor alleenstaande mannen die ofwel een 

beschermingsstatuut hebben in een andere EU-lidstaat, 

ofwel al in een andere EU-lidstaat een verzoek om internati-

onale bescherming hebben ingediend. Deze mannen krijgen 

mondeling te horen dat er geen plaats voor hen beschikbaar 

is, dat zij zich op een wachtlijst kunnen inschrijven en dat 

ze iets zullen vernemen zodra er een plaats beschikbaar 

is.33 Myria merkt op dat deze personen zonder enige rechts-

grondslag worden uitgesloten. Deze praktijk is de facto een 

niet-gemotiveerde informele opvangweigering. Ze is dan 

ook onwettig, zowel vanuit het oogpunt van het recht op 

https://www.cire.be/download/271/analyses-etudes/24459/crise-de-laccueil-des-demandeur·euse·s-dasile-une-histoire-sans-fin.pdf
https://vluchtelingenwerk.be/nieuws/updates-over-het-klein-kasteeltje
https://vluchtelingenwerk.be/nieuws/updates-over-het-klein-kasteeltje
https://www.agii.be/sites/default/files/20220119_rb_brussel.pdf
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opvang als vanuit het oogpunt van de verplichte motivering 

van bestuurshandelingen.34 

Arbeidsrechtbank Brussel 
biedt niet langer daadwerkelijk 
rechtsmiddel tegen 
weigering van opvang 
Net als bij eerdere crisissen dienden heel wat verzoekers een 

eenzijdig verzoekschrift in bij de arbeidsrechtbank. Personen 

die een bijlage 26 hadden ontvangen zonder opvangplaats 

verkregen van de rechtbank een veroordeling.35 In tegenstel-

ling tot eerdere rechtspraak van de arbeidsrechtbank heeft 

de voorzitster van de rechtbank verzoekers afgewezen die 

geen bijlage 26 hadden verkregen. Die wordt beschouwd als 

“een essentieel document om opvang te verkrijgen” omdat 

“op basis daarvan kan worden vastgesteld of het om een 

eerste dan wel een volgende asielaanvraag gaat, situaties 

die kunnen leiden tot verschillende beoordelingen van het 

recht op opvang”.36 Volgens deze weigeringsbeslissingen 

van de rechtbank is het “kennelijk niet onmogelijk” om in 

het aanmeldcentrum een bijlage 26 te verkrijgen, omdat 

“tientallen personen deze dagelijks verkrijgen”. De rechter 

oordeelde dat de verzoeker niet had aangetoond “dat het 

kennelijk onmogelijk was zijn asielverzoek in te dienen” en dat 

hij niet had “gehandeld om een veroordeling van de Dienst 

Vreemdelingenzaken te verkrijgen om zo’n verzoek te regis-

treren”. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen omdat 

“bij gebreke van een asielaanvraag, de verzoeker thans niet 

de status van asielzoeker heeft, zodat er geen schijn van 

recht op opvang in het Fedasil-netwerk bestaat”. Volgens 

de voorzitster van de arbeidsrechtbank is “een e-mail aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken onvoldoende om de status 

van asielzoeker vast te stellen”. 

Deze redenering lijkt in strijd met de opvangwet en met de 

opvangrichtlijn, die bepalen dat het recht op opvang bestaat 

zodra er een verzoek om internationale bescherming is ge-

daan.37 Volgens de Belgische wetgever is “het doen van een 

verzoek om internationale bescherming de mondelinge uiting 

van de wens om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus te verkrijgen. Vanaf het moment dat een 

vreemdeling zijn wens heeft geuit om internationale bescher-

ming te verzoeken, dient hij te worden beschouwd als een 

verzoeker”.38 Meer dan eens hebben de arbeidsrechtbanken 

34 Art. 3 en art. 4, § 3 van de opvangwet en wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

35 Arbrb. Brussel, 18 november 2021, AR. nr. 21/767/K. 

36 Arbrb. Brussel, 23 november 2021, AR. nr. 21/803/K; Arbrb. Brussel, 10 december 2021, AR. nr. 21/881/K (eigen vertaling). 

37 Art. 2, 1° van de opvangwet en art. 17, §1 van de opvangrichtlijn.

38 Parl. stukken. K. 54, 2548/001, p. 62; Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2020. Katern Internationale bescherming, p. 16.

39 Arbrb. Brussel, 8 juni 2020, nr. 20/258/K Rb. Brussel, 5 oktober 2020, nr. AR. 2020/105/C. 

40 Arbrb. Brussel, 14 december 2021, nr. 21/886/K.

41 Art. 4§4 en 45 al. 7 van de opvangwet; art. 20, lid 5, van de opvangrichtlijn.  

42 HvJ (GK) 12 november 2019, C-233/18, Zubair Haqbin t. Fedasil, § 46.

43 EHRM, 2011, MSS t. België en Griekenland, 21 januari 2011, § 223, 250; EHRM 2 juli 2020, N.H. en anderen t. Frankrijk, § 157, 161.   

geoordeeld dat het recht op opvang was verworven zodra 

deze wens werd geuit, bijvoorbeeld door toezending van een 

formulier voor het maken van een afspraak, met name tijdens 

de COVID-19-crisis.39 Zoals eerder werd aangestipt, kan uit het 

feit dat “meerdere tientallen personen”, van wie de meesten 

een kwetsbaar profiel hebben of deel uitmaken van een gezin, 

dagelijks een bijlage 26 verkrijgen niet worden afgeleid dat er 

een reële mogelijkheid bestond om dat document te verkrij-

gen voor de personen, hoofdzakelijk alleenstaande mannen, 

die na de sluiting van de deuren van het aanmeldcentrum in 

de wachtrij bleven staan. Op 14 december 202140 verklaar-

de de voorzitster van de arbeidsrechtbank van Brussel zich 

onbevoegd om opvang te verlenen met als reden dat “de 

toekenning van de status van asielzoeker met het oog op 

het verkrijgen van materiële steun (...) het eerste voorwerp 

is van de door de verzoeker geformuleerde aanvraag en een 

noodzakelijke voorwaarde is om een uitspraak te doen over 

zijn eventuele recht op opvang”. 

Volgens Myria is de eis om de status van asielzoeker aan te 

tonen door middel van een bijlage 26 als voorwaarde voor 

het recht op opvang in strijd met de opvangwet en met het 

EU-recht. De restrictieve benadering van de rechtbank lijkt 

ook voorbij te gaan aan het feit dat de verplichting om “een 

menswaardige levensstandaard” te garanderen geldt voor 

alle asielzoekers, niet alleen op het moment van hun eerste 

aanvraag, maar ook op het moment van volgende verzoeken 

of na een sanctie van uitsluiting uit de opvang.41 Zoals het 

HvJ met betrekking tot Fedasil verduidelijkte, moet deze 

verplichting de betrokkene in staat stellen “te voorzien in 

zijn meest elementaire behoeften, zoals onderdak, voedsel, 

kleding en zich kunnen wassen”.42 Sinds 2011 oordeelt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het op straat 

laten van asielzoekers bij gebrek aan opvang kan worden 

beschouwd als een onmenselijke en vernederende behan-

deling, wat absoluut verboden is bij artikel 3 van het EVRM. 

Volgens het Hof kunnen “factoren die verband houden met 

een toenemende instroom van migranten de verdragsluitende 

staten niet ontslaan van hun verplichtingen die krachtens 

deze bepaling op hen rusten”.43 Gezien de restrictieve en 

formalistische benadering van de Brusselse arbeidsrechtbank 

is Myria van oordeel dat verzoekers om internationale be-

scherming zonder een bijlage 26 niet over een daadwerkelijk 

rechtsmiddel beschikten, zoals het Europees recht (artikel 13 

EVRM en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van 

de EU) nochtans vereist. Myria beveelt aan alle maatregelen 

te nemen om het recht op opvang te waarborgen zodra een 

https://www.agii.be/sites/default/files/20211118_arbrb_brussel.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/20211123_arbrb_brussel.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/20211210_arbrb_brussel.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/20200608_arbrb_brussel.pdf
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persoon te kennen heeft gegeven om internationale bescher-

ming te willen verzoeken, zonder verdere formaliteiten of 

documenten, en dat in overeenstemming met het Europees 

recht een daadwerkelijk rechtsmiddel wordt gewaarborgd.        

Een historisch laag aandeel 
individuele opvangplaatsen 
Volgens het regeerakkoord van 2020 wordt er in het opvang-

netwerk “(…) een evenwicht tussen individuele en collectieve 

opvang nagestreefd. Kwetsbare personen met bijzondere 

noden, gezinnen met kinderen en personen met een hoge 

44 Regeerakkoord, 30 september 2020, p. 93.

45 Memorie van toelichting, Doc. Kamer 51, nr. 2565/001, 16 juni 2006, p. 24. 

46 Memorie van toelichting, Kamer, doc. nr. 54, nr. 1696/1, 2 maart 2016, p. 36.

47 Instructie Fedasil, Transfer “aangepaste plaats” omwille van medische redenen – criteria en procedure, 2 mei 2018. 

kans op erkenning vangen we op in kleinschalige opvang.”44 

Myria stelt evenwel vast dat het aantal beschikbare indivi-

duele opvangplaatsen binnen het Fedasil-netwerk in 2021 

nog nooit zo laag is geweest sinds 2007, zowel in absolute 

aantallen als in percentages: minder dan 5.800 plaatsen (20% 

van het totaal), terwijl dat vijftien jaar eerder nog bijna 8.500 

was (toen 54% van het totaal). 

Evolutie van de collectieve en individuele opvangcapaciteit (2007-2021)

De opvangwet was bedoeld om elke asielzoeker van wie de 

procedure loopt na vier maanden in een collectief centrum 

te laten doorstromen naar individuele opvang, vooral dan een 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI), dat door een OCMW wordt geor-

ganiseerd. De wetgever gaf daarbij aan rekening te houden 

met het standpunt van het UNHCR dat na een verblijf van zes 

maanden in een collectieve opvangstructuur de menselijke 

waardigheid en privacy niet langer kunnen worden gega-

randeerd.45 In 2016 werd de minimumtermijn verlengd van 

vier tot zes maanden maar volgens de toenmalige regering  

“beantwoordde de wijziging nog altijd aan de bekommernis 

van het UNHCR om het verblijf zo kort mogelijk te houden 

in collectieve opvangstructuren”.46 Hoewel de in 2016 ge-

wijzigde wet een mogelijke overplaatsing naar individuele 

opvang voor alle asielzoekers bevestigt, heeft de toenmalige 

regering verschillende maatregelen genomen waardoor dat 

voor de meeste betrokkenen een louter theoretische mo-

gelijkheid blijft. 

Samen met de afschaffing van een groot aantal individuele 

plaatsen heeft er zich namelijk een evolutie voorgedaan die de 

oorspronkelijke filosofie van de wet heeft omgekeerd. Terwijl 
een individuele opvangstructuur werd beschouwd als 
een mogelijkheid voor elke asielzoeker, is die in de 
praktijk voortaan voorbehouden aan drie categorieën 
personen: 

 ■ bepaalde kwetsbare profielen met gedocumenteerde me-

dische redenen (met attest)47;  
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● Individuele opvangcapaciteit 8.459 8.546 9.167 10.121 10.921 11.310 9.143 7.648 8.973 10.946 9.313 6.307 6.478 6.389 5.792

● Collectieve opvangcapaciteit 7.150 7.515 8.308 11.371 13.006 12.679 11.711 10.367 24.435 15.417 14.025 14.671 20.276 21.791 23.654

Totaal netwerk 15.609 16.061 17.475 21.492 23.927 23.989 20.854 18.015 33.408 26.363 23.338 20.978 26.754 28.180 29.446 B
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 ■ verzoekers uit landen met een hoge beschermingsgraad 

(in de praktijk 80%) na twee maanden verblijf in een col-

lectief centrum48; 

 ■ personen die aan het einde van de procedure een verblijfs-

status van meer dan drie maanden hebben verkregen en 

die, in afwachting dat ze een eigen woning vinden maxi-

maal twee maanden in een LOI terecht kunnen (tweemaal 

met een maand verlengbaar, dus vier maanden in totaal). 

Deze wijzigingen zijn sinds 2016 doorgevoerd, op basis van 

niet door de overheid gepubliceerde instructies van Fedasil 

waarin er sprake is van een “nieuw opvangmodel” maar zon-

der enige wetswijziging, zonder breed debat en zonder diep-

gaand overleg met de actoren binnen de opvang.     

Individuele LOI-plaatsen, die vroeger werden ingenomen door 

asielzoekers van wie de procedure nog liep, zijn dus voor-

behouden voor personen die een verblijf van meer dan drie 

maanden hebben verkregen, gedurende een overgangsperi-

ode waarin zij een woning kunnen vinden bij een particuliere 

verhuurder.49 Tal van actoren op het terrein hebben felle kritiek 

op deze maatregel. Maatschappelijk werkers, die zijn opge-

leid om mensen in asielprocedures op middellange termijn 

te begeleiden, krijgen nu plots als taak om te helpen bij het 

op korte termijn vinden van een woning. Sommige actoren 

voelen zich naar eigen zeggen geïnstrumentaliseerd en krij-

gen het gevoel dat hun rol zich beperkt tot die van een soort 

vastgoedmakelaar voor begunstigden van bescherming, een 

hele klus op een woningmarkt met een tekort aan betaalbare 

woningen. Zij stellen ook vast dat vier maanden vaak te kort 

is om duurzame huisvesting te vinden.50   

Ondanks haar ambitie om de individuele opvang in ere te 

herstellen, heeft de huidige regering deze maatregelen niet 

in vraag gesteld. In november 2021 werd in de beleidsnota 

Asiel en Migratie de noodzaak erkend om “het vertrouwen 

van de lokale besturen te versterken”, om hen ertoe aan te 

zetten werk te maken van lokale opvanginitiatieven, door met 

name een stabieler kader te creëren. Volgens de nota zijn 

de lokale opvanginitiatieven “belangrijk voor het evenwicht 

van het opvangnetwerk” maar vooral ook “om voor erkende 

vluchtelingen een brug te vormen naar de samenleving”.51 

Ondanks kritiek van actoren op het terrein heeft de huidige 

regering dat van de vorige legislatuur geërfde model altijd 

ongemoeid gelaten. Myria sluit zich aan bij de oproep van 

lokale publieke actoren en middenveldorganisaties om een 

diepgaand en publiek debat over dat opvangmodel te voeren.    

48 Instructie Fedasil, “Transitie van de collectieve opvang naar een LOI – Toewijzing voor verzoekers om internationale bescherming met een hoge beschermingsgraad”, update, 
13 juni 2018, update 9 juli 2020. In 2021 werd deze instructie opgeschort om voorrang te geven aan erkende vluchtelingen die in het kader van hervestiging zijn aangekomen 
(Instructie Fedasil van 18 maart 2021, Dringende maatregelen inzake transitie van de collectieve opvang naar een LOI).  

49 Instructie Fedasil, Transitie van materiële hulp naar maatschappelijke dienstverlening, 17 augustus 2016.

50 VVSG, “Opvangmodel Verzoekers Internationale Bescherming”. 

51 Beleidsnota Asiel en Migratie en Nationale Loterij, 3 november 2021, Stukken Kamer 55, nr. 2294/022, p. 22. 

Langdurig verblijf in 
collectief centrum kan 
menselijke waardigheid 
aantasten en verhoogt 
risico op seksueel geweld

� Een melding uitgelicht

Een getuigenis: levenskwaliteit aangetast door 
de staat van de sanitaire voorzieningen van 
het centrum  

Mevrouw B., een mensenrechtenactiviste in 

Afghanistan, was in gevaar na de machtsoverna-

me door de taliban. Zij kon worden geëvacueerd en 

in België een verzoek om bescherming indienen. 

Tijdens een ontmoeting met Myria enkele weken 

na haar aankomst betuigde ze haar dankbaarheid 

tegenover de Belgische autoriteiten, die haar van 

vervolging hadden gered. Ze liet wel weten zich 

moeilijk aan te kunnen passen aan het leven in het 

collectieve centrum waar zij onderdak kreeg en wees 

daarbij op een hardnekkig pijnpunt: de toiletten. 

Volgens mevrouw B. zijn die dermate vuil en on-

comfortabel dat ze er nauwelijks nog durft te komen. 

Die weerzin maakt in haar een gevoel van angst 

los. Om de toiletten zo weinig mogelijk te moeten 

gebruiken, gaat mevrouw zelfs minder drinken en 

eten. Volgens Myria toont deze getuigenis aan dat 

de toestand van de sanitaire voorzieningen – iets 

wat een detail kan lijken – de levenshygiëne en de 

geestelijke gezondheid van personen die hun land 

zijn ontvlucht wel degelijk sterk kan beïnvloeden. 

Volgens recent onderzoek stelt 85% van de bevraagde asiel-

zoekers in hun leven te maken te hebben gehad met sek-

sueel geweld (met en zonder fysiek contact) en 61% in de 

afgelopen twaalf maanden, wat aanzienlijk meer is dan de 

algemene bevolking (respectievelijk 64% en 44%). Aangezien 

de gemiddelde verblijfsduur van de bevraagde asielzoekers 

elf maanden is, heeft een aanzienlijk deel van het seksueel 

geweld dat voor de laatste twaalf maanden werd gemeld zich 

https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/vreemdelingen/materiele-opvang


24  |  Internationale bescherming

in België voorgedaan. Asielzoekers zijn vaker slachtoffer van 

daders die hun onbekend zijn, in tegenstelling tot slachtof-

fers binnen de algemene bevolking. Volgens de bevraagde 

personen vormt een verblijf in een collectief centrum om 

twee redenen een bijkomende risicofactor. Enerzijds zullen 

buitenstaanders bewoners van een centrum gemakkelijker 

zien als verzoekers om bescherming, en dus als kwetsbare 

personen. Anderzijds is het in zo’n centrum niet altijd mogelijk 

om zich efficiënt te beschermen tegen dat soort geweld.52  

Een langdurig verblijf in een collectief centrum in onaange-

paste omstandigheden kan de menselijke waardigheid en de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen dus aantasten.53

Bovendien herinnert Myria eraan dat individuele opvang van 

asielzoekers tijdens de procedure hun recht op een privé- en 

gezinsleven beter eerbiedigt en de gemeenschap minder 

kost dan collectieve centra. Het Rekenhof berekende dat de 

reële gemiddelde kosten van een overnachting binnen de 

individuele opvang tussen 2013 en 2015 8 tot bijna 20 euro 

(19,97) lager uitvallen dan die in een collectief centrum.54  

52 Keygnaert I. – De Schrijver L. - Cismaru Inescu A. – Schapansky E. - Nobels A. - Hahaut B. - Stappers C. – Debauw Z. – Lemonne A. – Renard B. – Weewauters M. – Nisen L. 
– Vander Beken T. – Vandeviver C., Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium. Final Report, BRAIN-be, Belgian Research 
Action through Interdisciplinary Networks, Belspo, 2021, pp. 34-35, 72-74.  

53 Zie Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2020, Katern Internationale bescherming, pp. 19-21. 

54 Rekenhof, Opvang van asielzoekers, oktober 2017, tabel 11, p. 42 (cijfers gepubliceerd op basis van Fedasil-gegevens). 

Om al deze redenen beveelt Myria de autoriteiten aan om 

alle nodige maatregelen te nemen om de individuele op-

vangcapaciteit opnieuw op te bouwen, aangezien die voor 

alle verzoekers om internationale bescherming daadwerkelijk 

toegankelijk zou moeten zijn na zes maanden procedure. 

En dat zoals de wet het voorschrijft opdat hun recht op een 

privé- en gezinsleven wordt gewaarborgd.    

Weinig doorstroming naar 
individuele opvangstructuur, 
toename van transfers 
omwille van sancties  
Artikel 12 van de opvangwet staat toe om de aan een asiel-

zoeker toegewezen opvangstructuur in drie soorten omstan-

digheden te wijzigen: 1) op zijn verzoek om na zes maanden 

procedure een individuele opvangstructuur te verkrijgen, 

afhankelijk van de beschikbaarheid (artikel 12, §1), 2) op zijn 

verzoek of op initiatief van Fedasil of diens partner om meer 

aangepaste opvang te bieden, rekening houdend met cri-

teria zoals de gezinssamenstelling van de verzoeker, zijn 

gezondheidstoestand, zijn kennis van een van de landstalen 

of van de taal van de procedure (op grond van artikel 12, §2);  

3) op initiatief van Fedasil of diens partner, in uitvoering van 

een sanctie of ordemaatregel (artikel 12, §3).  

Aantal toewijzingen van een nieuwe opvangstructuur, op basis van artikel 12 van de opvangwet (2017-2021)   
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● Als gevolg van een sanctie 1.163 1.033 1.286 1.510 1.777

● Als gevolg van een ordemaatregel 230 287 427 381 468

● Ten gunste van een aangepaste 
opvangplaats 1.505 1.980 2.836 2.744 3.575

● Ten gunste van een individuele 
opvangplaats 307 85 233 189 89
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Volgens gegevens die Myria van Fedasil ontvangen heeft, 

is het aantal toewijzingen van personen die een transfer 

vroegen van een collectief centrum naar een individuele 

opvangstructuur na zes maanden procedure tussen 2017 

en 2021 gedaald van 307 naar 89. Rekening houdend met 

het aantal toewijzingen van een nieuwe opvangstructuur op 

basis van artikel 12 van de wet, was deze groep in 2017 nog 

goed voor 10%, terwijl dat in 2021 maar 2% was. Het aantal 

toewijzingen naar een meer aangepaste plaats is in diezelfde 

periode evenwel meer dan verdubbeld, van 1.505 naar 3.575. 

Deze toewijzingen zijn hoofzakelijk gebaseerd op medische 

redenen of om dichter bij familieleden, het werk of de plek 

voor een opleiding te zijn. Binnen deze groep, die in 2021 goed 

was voor 61% van de toewijzingen, zijn sommige verzoekers 

vermoedelijk overgestapt van een collectief centrum naar 

een individuele opvangstructuur, ook al vallen zij in deze 

gegevens onmogelijk te identificeren. 

Het aantal personen aan wie een individuele opvangstructuur 

is geweigerd na een aanvraag is niet bekend. In 2018 veroor-

deelde de arbeidsrechtbank van Gent Fedasil in een vonnis 

om binnen de twee maanden in dat soort infrastructuur te 

55 Arbrb. Gent, 7 december 2018, 18/122/A.

56 HvJ (beschikking), 26 maart 2021, EV t. Fedasil, C-134/21, §§ 37, 44-45. Over het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen een Dublin-overdrachtsbesluit, zie Myria, 
Tussenkomst van derden in de zaak V.M. en anderen tegen België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, april 2016.   

voorzien voor een minderjarige van bijna achttien jaar, die 

al twee jaar in een centrum verbleef en wiens aanvraag was 

geweigerd. In dat vonnis werd vastgesteld dat het om een 

stereotiepe beslissing ging, waarbij Fedasil zich beperkte 

tot het weigeren van individuele opvang “gezien de elemen-

ten in het dossier en rekening houdend met de beschikbare 

plaatsen”.55 Ook al bestaat er na zes maanden procedure 

geen recht op een individuele opvangstructuur, dan nog 

moet Fedasil volgens de arbeidsrechtbank zijn discretionaire 

bevoegdheid uitoefenen en de beginselen van behoorlijk be-

stuur en de motiveringsplicht naleven. Na twee jaar verblijf in 

een collectief centrum biedt een individuele opvangstructuur 

ongetwijfeld meer zelfstandigheid en bewegingsvrijheid, en 

de rechtbank is van oordeel dat dit moet worden toegestaan 

indien er geen tegenindicaties zijn, teneinde de wil van de 

wetgever te eerbiedigen.   

De overdrachten in uitvoering van een sanctie of ordemaat-

regel nemen in absolute aantallen sterk toe (van 1.320 in 

2018 tot 2.245 in 2021), hoewel het aandeel ten opzichte van 

het totale aantal toewijzingen sinds 2018 relatief stabiel is 

(tussen 31% en 36%). 

Aantal personen aan wie een open terugkeerplaats/Dublin-plaats is toegewezen

Er bestaat nog een andere situatie waarin de opvangstructuur 

van een asielzoeker wordt gewijzigd: wanneer Fedasil over-

gaat tot de toewijzing van een open terugkeerplaats (OTP) na 

een negatieve beslissing van de RvV in een asielprocedure 

of van een Dublin-plaats na een beslissing van DVZ voor een 

Dublin-transfer. De cijfers hierboven geven het aantal perso-

nen weer die een dergelijke plaats kregen toegewezen, een 

aantal dat hoger is dan de effectieve transfers (veel personen 

bieden zich niet aan op de toegewezen plaats, en verliezen 

daarmee hun recht op opvang).  

Volgens het HvJ belet het recht op een daadwerkelijk rechts-

middel tegen een beslissing tot Dublin-overdracht niet dat 

“een plaats wordt toegewezen in een specifieke opvangstruc-

tuur waar de ondergebrachte personen begeleid worden bij 

de voorbereiding van hun overdracht”, maar op voorwaarde 

dat het gaat om “voorbereidende maatregelen op deze over-

dracht” en niet om uitvoerende maatregelen. In dat verband 

stelt het HvJ dat “de informatie die aan asielzoekers wordt 

verstrekt en de gesprekken die met hen worden gevoerd” 

op de Dublin-plaats “niet van dien aard mogen zijn dat ze 

buitensporige druk op hen uitoefenen (...) om afstand te 

doen van hun procedurele rechten uit hoofde van de Dublin 

III-verordening”, waarvan het opschortende beroep deel 

uitmaakt.56
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AANBEVELINGEN

Myria beveelt aan: 

 ■ alle maatregelen te nemen om het recht op opvang te waarborgen zodra een per-

soon te kennen geeft om internationale bescherming te willen verzoeken, zonder 

verdere formaliteiten of documenten, en dat er een daadwerkelijk rechtsmiddel 

wordt gewaarborgd, in overeenstemming met het Europees recht;

 ■ alle verzoekers om internationale bescherming de procedurele waarborgen en 

flexibiliteit te garanderen die in het kader van de tijdelijke bescherming worden 

toegepast, met name een daadwerkelijke toegang tot de procedure (openingsuren 

aanpassen en extra personeel afhankelijk van de toestroom);    

 ■ de individuele opvangcapaciteit opnieuw op te bouwen, die na zes maanden pro-

cedure daadwerkelijk toegankelijk zou moeten zijn voor alle verzoekers om interna-

tionale bescherming, om hun recht op een privé- en gezinsleven te waarborgen.
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28% vrouwen onder de verzoekers 
om internationale bescherming in 2021. 

Take aways 

20.539 personen hebben 
in 2021 een eerste verzoek om 
internationale bescherming in 
België ingediend, iets minder dan 
in 2019, een jaar zonder COVID. 

Onder hen zijn er 964 personen 
(oftewel 5%) aangekomen in het 
kader van een hervestiging. 

10.093 
personen kregen in 2021 de 

internationale beschermingsstatus 
toegekend in België: 9.222 erkende 
vluchtelingen en 871 begunstigden van 
subsidiaire bescherming. 

Bij 215 personen werd de beschermingsstatus 
in 2021 ingetrokken of opgeheven, een aantal 
dat hoger ligt dan in 2020. 

Een kwart van deze intrekkingen of opheffingen betrof 
Irakezen.  

447 niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen  die als zodanig bij 
de beslissing werden geïdentificeerd 
hebben een internationale bescher-
mingsstatus gekregen, oftewel 71% 
van de geïdentificeerde NBMV’s.

Verzoeken om internationale bescherming 

Beslissingen inzake internationale bescherming

 1 verzoek op de 5 
5.432 personen hebben in 2021 een volgend verzoek 
ingediend, op een totaal van 25.971 verzoeken. Bij een 
op de vijf verzoeken om bescherming gaat het dus om 
een volgend verzoek. Bij de volgende verzoeken gaat 
het hoofdzakelijk om Afghanen, Irakezen en Palestijnen. 

43,5% van de beslissingen die door 
het CGVS zijn genomen in 2021 resulteerde 
in de toekenning van een internationale 
beschermingsstatus. 

In aantallen zijn Syriërs (77%), Palestijnen (58%), 
Eritreeërs (85%) en Afghanen (46%) de nationaliteiten 
die in 2021 het vaakst bescherming kregen. 

 52% van de verzoekers 
om internationale bescherming 
in België in 2021 is afkomstig uit 
West-Azië. 

De twee voornaamste nationa-
liteiten zijn Afghanen (25%) en 
Syriërs (13%). 

3.219 verzoeken om internationale be-
scherming werden in 2021 ingediend door personen 
die beweren een NBMV te zijn. Dat aantal is fel gestegen 
in vergelijking met de afgelopen jaren.

De overgrote meerderheid van de NBMV’s bestaat uit 
jongens (96%) die de Afghaanse nationaliteit hebben 
(76%). 
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Myria beveelt aan om:
 ■ alle maatregelen te nemen om 

het recht op opvang te waar-
borgen zodra een persoon te 
kennen heeft gegeven om inter-
nationale bescherming te willen 
verzoeken, en om een daadwer-
kelijk rechtsmiddel te garanderen.

 ■ de waarborgen en flexibiliteit 
die gelden voor personen die 
tijdelijke bescherming aan-
vragen ook toe te passen voor 
personen die internationale 
bescherming vragen (daad-
werkelijke toegang tot de proce-
dure, openingsuren aanpassen en 
extra personeel afhankelijk van de 
toestroom).

Individuele opvang biedt een betere 
garantie voor de menselijke waar-
digheid en het recht op een privé-  
en gezinsleven van asielzoekers 
(en is minder duur) dan collectieve 
opvangstructuren.

Myria beveelt aan de capaciteit van de 
individuele opvang uit te bouwen, en 
die daadwerkelijk toegankelijk te maken 
voor asielzoekers na zes maanden in  
de procedure.

 
15 jaar opvangwet: verjaardag in een crisissituatie 

AANBEVELING

AANBEVELING

In 2022 was het 15 jaar 
geleden dat de opvangwet 
van 12 januari 2007 werd 

goedgekeurd. Het voorbije anderhalve 
decennium werd gekenmerkt door 
verschillende periodes met terugkerende 
“opvangcrisissen”, waarin het aantal 
plaatsen onvoldoende was om alle 
aanwezige asielzoekers opvang te bieden. 

De 15e “verjaardag” van de opvangwet viel 
midden in een nieuwe opvangcrisis. De 
Belgische staat werd honderden keren 
veroordeeld door de rechtbank omdat 
die geen opvang bood. Voor personen die 
geen bewijs konden voorleggen dat ze 
hun asielaanvraag gedaan hadden, was er 
evenwel geen daadwerkelijk rechtsmiddel.

Hoewel de regering in 2020 
beloofd had om werk te maken 
van een beter evenwicht 

tussen collectieve en individuele 
opvang, telde het opvangnetwerk nooit 
zo weinig individuele plaatsen als in 2021: 
5.800 in 2021 tegenover 8.500 in 2007 (20% 
van het totaal tegenover 54% in 2007). Dat 
ondanks de stijging van het totale aantal 
opvangplaatsen voor asielzoekers door de 
jaren heen.

In tegenstelling tot de indrukwekkende 
en lovenswaardige logistieke operatie 
die werd uitgerold door de Belgische 
overheden voor tijdelijke bescherming 
(van vooral Oekraïners) in maart 2022, zijn 
gelijkaardige acties voor verzoekers om 
internationale bescherming tot nu toe 
uitgebleven.
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Myria, het Federaal Migratiecentrum, is 
een onafhankelijke openbare instelling. 
Het analyseert migratie, verdedigt de 
rechten van vreemdelingen en strijdt 
tegen mensenhandel en mensensmokkel. 
Myria komt op voor een overheidsbeleid dat 
steunt op feitenkennis en respect voor de 
mensenrechten. 

Het verslag Migratie in cijfers en in rechten 
informeert elk jaar over de actualiteit van de 
migratiestromen en het eerbiedigen van de 
grondrechten van vreemdelingen. 

www.myria.be

  @MyriaBe 

 www.facebook.com/MyriaBe

www.linkedin.com/company/myria-federal-migration-centre

Myria 

Victor Hortaplein 40 • 1060 Brussel

T +32 (0)2 212 30 00
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