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VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING 
 

14 februari 2012 
 

 
Aanwezigen 
 
Dames: Blommaert (CIRE), Bonamini (VWV), Coumanne (Croix-Rouge), Crauwels (VVSG), De Grève 
(BCHV), D’Hoop (IOM), Goris (CGKR), Janssen (Foyer), Kerstenne (Croix-Rouge), Lepoivre (BCHV), 
Machiels (Fedasil), Maes (BCHV), Minnon (Voogdijdienst), Regout (Convivial), Reulens (KM-I), Salazar 
(JRS-B), Scheerlinck (SESO), Schockaert (UNHCR), To (Dokters van de wereld), Vanderhaegen (PSC), 
van der Haert (BCHV), Vanwijnsberghe (JRS-B) 
 
Heren: Beys (Caritas), Beirnaert (CGVS), Geysen (DVZ), Vanderstraeten (Rode Kruis Vlaanderen) 
 
Opening van de vergadering door de mevrouw van der Haert 
 
1. Mevrouw van der Haert opent de vergadering om 9u45. Ze deelt mee dat de heer Vandercam en 

de heer Debersaques zich verontschuldigen voor hun afwezigheid vandaag. De statistieken van 
de RvV zullen later worden meegedeeld en aan het verslag worden toegevoegd. 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van januari 2012 
 
2. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
3. Mevrouw Goris komt terug op § 21 van de vorige contactvergadering waarin ze vroeg naar 

informatie rond de nationaliteit van het gestegen aantal uitsluitingbeslissingen. De heer 
Beirnaert antwoordt te zullen navragen of deze informatie beschikbaar is. 

 
Mededelingen van DVZ (de heer Geysen) 
 
4. In de maand januari 2012 werden in totaal 2.160 asielaanvragen ingediend, waarvan 2.064 op 

het grondgebied, 37 in gesloten centra en 59 aan de grens. Op het grondgebied is dit een 
gemiddelde van 111,86 asielaanvragen per werkdag (er waren in januari 21 werkdagen). Dit 
betekent t.o.v. december 2012 een daling in absolute cijfers van 275 aanvragen, en een daling 
van 11,28 per werkdag. Dit houdt nog steeds een sterke stijging in ten opzichte van januari 2011 
van 389 aanvragen. 

 
5. De tien meest voorkomende landen van herkomst waren in januari 2012: Afghanistan (232), 

Guinee (186), DR Congo (142), Bangladesh (124), Rusland (121), Irak (110), Pakistan (95), Kosovo 
(85), Kameroen (75) en Servië (58). In de gesloten centra werden de asielaanvragen o.a. 
ingediend door personen afkomstig uit DR Congo (4), Turkije (4), Albanië (3), Algerije (3), 
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Armenië (3), Iran (2), Kosovo (2) en Irak (2). Aan de grens werd asiel hoofdzakelijk aangevraagd 
door personen afkomstig uit DR Congo (14), Irak (10), Guinee (6), Rwanda (4), Somalië (2), 
Ivoorkust (2) en Iran (2). 

 
6. In totaal werden in januari 2012 op het grondgebied 2.622 asieldossiers afgesloten door de DVZ. 

Er werden 2.412 beslissingen ten gronde genomen: 1.904 asielaanvragen werden aan het CGVS 
overgemaakt, 372 meervoudige asielaanvragen werden niet in overweging genomen (13 quater) 
en 136 kregen een weigeringsbeslissing o.b.v. de Dublin II-verordening (26quater). Daarbovenop 
werden 210 aanvragen zonder voorwerp verklaard. Daarnaast zijn 23 dossiers van asielzoekers in 
gesloten centra afgesloten: 15 werden er overgemaakt aan het CGVS, 4 meervoudige aanvragen 
niet in overweging genomen (13quater), 4 geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening en 3 zonder 
voorwerp verklaard. Tenslotte, werden 70 dossiers van asielzoekers aan de grens afgesloten: 47 
werden overgemaakt aan het CGVS, 7 niet in overweging genomen (13quater), 16 werden 
geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening (25quater) en geen enkel werd zonder voorwerp 
verklaard. 

 
7. In januari 2012 werden 544 meervoudige asielaanvragen ingediend, een daling van 61 t.o.v. de 

voorgaande maand. Dit gebeurde hoofdzakelijk door asielzoekers uit Guinee (60), Rusland (55), 
Kosovo (51), Servië (42), Afghanistan (40), Rwanda (24), Irak (23), Somalië (22) en Armenië (20). 

 
8. In januari 2012 werd één persoon opgesloten op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 39bis – in 

afwachting van de behandeling van de asielaanvraag). Wat Dublindossiers betreft, werden in het 
totaal 107 personen opgesloten, waarvan 31 op basis van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 ter – in 
afwachting van een beslissing over de verantwoordelijke lidstaat) en 76 op grond van artikel 51/5 
§3 (bijlage 26quater – na vaststelling dat België niet verantwoordelijk is, in afwachting van de 
uitvoering). De voornaamste EU-lidstaten van bestemming, verantwoordelijk voor de 
behandeling van die asielaanvragen waren: Italië (13), Duitsland (12), Zweden (11), Spanje (11), 
Verenigd Koninkrijk (10), Nederland (8), Frankrijk (4), Polen (4), en Oostenrijk (4). Twee gezinnen 
zonder kinderen werden opgesloten. Twee koppels en drie alleenstaanden met in totaal 5 
minderjarige kinderen werden naar een terugkeerwoning overgebracht.  

 
9. Er waren in januari 2012 348 ‘Eurodac-hits’ – 2 meer dan in december 2011. De belangrijkste EU-

lidstaten waarvoor een hit aangetroffen werd, zijn Italië (57), Spanje (38), Duitsland (37), 
Griekenland (36), Nederland (36), Polen (31), Zweden (22) en Verenigd Koninkrijk (17).  

 
10. De heer Geysen komt terug op de vraag van de heer Wissing van de vorige vergadering 

aangaande de effectieve verwijderingen in het kader van Dublin en deelt mee dat er 86 waren. 
 
11. In januari 2012 werden 182 NBMV ingeschreven bij de DVZ na het indienen van een 

asielaanvraag op het grondgebied, waaronder 150 jongens en 32 meisjes. 12 NBMV waren 
tussen 0 en 13 jaar oud, 79 tussen 14 en 15 jaar en 111 tussen 16 en 17 jaar. De meest 
voorkomende landen van herkomst van deze NBMV waren Afghanistan (62), Guinee (33), 
Kameroen (18), DR Congo (13), Somalië (8), Pakistan (5), Ivoorkust (5), Bangladesh (4), Irak (4) en 
Kenia (3). 

 
12. Mevrouw Janssen vraagt of er statistieken bestaan over de meervoudige aanvragen, meer 

bepaald hoeveel tweede aanvragen, hoeveel derde aanvragen enz. De heer Geysen antwoordt 
dat die bestaan maar dat hij ze niet onmiddellijk bij zich heeft. Hij deelt wel mee dat de meeste 
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meervoudige aanvragen, tweede aanvragen betreffen, dan de derde aanvragen en dat het zo 
stelselmatig afneemt.  

 
13. Mevrouw Kerstenne vraagt of door DVZ duidelijk wordt gecommuniceerd dat de vragenlijst van 

het CGVS ook in het opvangcentrum mag worden ingevuld. De heer Geysen antwoordt dat dit 
standaard wordt meegedeeld bij elk interview. 

 
14. Mevrouw Regout merkt op dat het soms vrij lang duurt, tot anderhalve maand, vooraleer iemand 

door DVZ wordt geïnterviewd. De heer Geysen bevestigt dat er vertraging is in de interviews voor 
bepaalde nationaliteiten. Vooral wat betreft de Afghanen is er een zekere achterstand, omdat ze 
rekening moeten houden met de beschikbaarheid van de tolken. Algemeen gezien heeft DVZ een 
achterstand van 2.500 interviews die moeten worden georganiseerd, maar de inhaalbeweging is 
ingezet en 300 à 400 interviews werden al ingehaald. 

 
15. Mevrouw Kerstenne wenst te weten welke stukken worden gevraagd door DVZ om een naam te 

veranderen. Want in de ene zaak was een geboorteakte voldoende, in de andere zaak werd een 
paspoort of identiteitskaart vereist. De heer Geysen antwoordt dat een geboorteakte normaal 
niet volstaat omdat deze geen foto bevat.  

 
16. Mevrouw Bonamini deelt mee dat er zich soms problemen stellen bij de registratie van 

meervoudige asielaanvragen. Aan de ingang wordt soms aan asielzoekers meegedeeld dat ze pas 
een nieuwe asielaanvraag kunnen indienen als de termijn vermeld in het bevel om het 
grondgebied te verlaten is verstreken. De heer Geysen stelt dat een meervoudige aanvraag ook 
mogelijk is als die termijn nog niet is verstreken. Er dient wel een negatieve beslissing van de RvV 
te zijn, vooraleer een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Mevrouw Bonamini vraagt wat te 
doen als de situatie zich terug zou voordoen. De heer Geysen antwoordt dat die mensen normaal 
moeten worden binnengelaten en dat men hem kan verwittigen, moesten er zich problemen 
voordoen.  

 
17. Mevrouw Maes verwijst naar het artikel in De Standaard van vandaag aangaande een 

zogenaamde bevriezing van de behandeling van Syrische dossiers en wil weten hoeveel 
asielaanvragen uit Syrië de laatste maand werden ingediend. De heer Geysen antwoordt dat er 
44 aanvragen waren uit Syrië op het grondgebied, geen aan de grens en geen in de gesloten 
centra. 

 
18. Daarop aansluitend vraagt mevrouw Vanwijnsberghe of er gedwongen terugkeer naar Syrië 

wordt georganiseerd. De heer Geysen antwoordt dat de vraag zou moeten worden voorgelegd 
aan mevrouw Melis, maar dat hij denkt van niet.  

 
Mededelingen van het CGVS (de heer Beirnaert) 

 
19. De heer Beirnaert deelt mee dat in januari 2012 het CGVS 1.637 beslissingen heeft genomen. Dit 

is een stijging van 82% in vergelijking met januari 2011. De heer Beirnaert merkt op dat dit veel 
hoger is dan normaal aangezien de cijfers normaal in januari lager liggen. 
 

20. In januari 2012 waren er 225 toekenningen van de vluchtelingenstatus waarbij de voornaamste 
landen van herkomst waren: China (30), Afghanistan (27), Guinee (24), Rusland (19) en Irak (17). 
Er waren 68 toekenningen van de subsidiaire bescherming, waar het voornaamste land van 
herkomst Afghanistan (59) is.  
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21. De heer Beirnaert verwijst naar de website het CGVS waar de statistieken gepubliceerd worden. 

Er is momenteel een achterstand in ongeveer 10.000 dossiers. De normale werklast van het 
CGVS bedraagt ongeveer 4.500 dossiers. Bijgevolg zijn er momenteel 14.594 dossiers wachtende 
op behandeling. 

 
22. De heer Beirnaert merkt op dat het beleid betreffende de toekenning van subsidiaire 

bescherming aan personen uit Irak gewijzigd is. Hij benadrukt dat de individuele vrees wat 
betreft de vluchtelingenstatus nog steeds onderzocht wordt maar dat subsidiaire bescherming 
niet meer systematisch wordt toegekend (artikel 15, c Kwalificatierichtlijn), enkel in 
uitzonderlijke individuele zaken. De reden daarvoor is de verbetering van de algemene 
veiligheidssituatie, waar men een positieve evolutie ziet de laatste jaren. Hoewel er nog steeds 
onveilige gebieden zijn. Daarnaast wordt er ook vastgesteld dat er steeds meer personen zijn die 
vrijwillig terugkeren naar Irak.  

 
23. Wat betreft Syrië, is er geen absolute stop in de behandeling van de dossiers. De Syrische 

dossiers zijn niet prioritair behandeld. Er is geen sprake van systematische behandeling van de 
nieuwe asielaanvragen, zoals dit gebeurt voor de asielaanvragen van personen afkomstig uit 
andere landen. Er kunnen wel individuele toekenningen gebeuren van de vluchtelingenstatus in 
specifieke dossiers waar het noodzakelijk en duidelijk is. De asielzoekers uit Syrië zijn vooral 
Koerden, die niet afkomstig zijn uit de onveilige gebieden.  

 
24. Mevrouw Maes stelt de vraag of er al meer nieuws is over de lijst van veilige herkomstlanden, of 

er binnenkort een advies zal worden uitgebracht en of we het KB binnenkort mogen verwachten. 
De heer Beirnaert antwoordt dat het advies van het CGVS over deze lijst binnenkort wordt 
overgemaakt aan het kabinet van de Staatssecretaris en dat de regering dan in de Ministerraad 
een beslissing zal nemen bij KB. Mevrouw Maes vraagt nog wanneer “binnenkort” inhoudt, 
waarop de heer Beirnaert antwoordt dat hij vermoedt dat dit deze maand zal gebeuren. 
Mevrouw Maes vraagt ook of er al een “tipje van de sluier” kan worden opgelicht betreffende 
het advies dat het CGVS zal geven, de heer Beirnaert antwoordt dat het advies vooral betrekking 
zal hebben op de Balkanlanden en Armenië. 

 
25. Mevrouw Regout merkt op dat ze vaststellen dat er mensen zijn die na erkenning volledig van 

naam en/of voornaam veranderen. Ze vraagt wat er in die dossiers gebeurt. De heer Beirnaert 
antwoordt dat het CGVS in dergelijke gevallen toch zal navragen waarom een totaal andere naam 
wordt gegeven. In sommige gevallen zou zelfs een nieuw interview kunnen worden 
georganiseerd. Het hangt af van zaak tot zaak maar sommige namen zijn cruciaal, bijvoorbeeld in 
een dossier van een bepaalde opposant die gevaar loopt. 

 
26. Mevrouw Blommaert vraagt of de heer Beirnaert een zicht heeft op de profielen van Bangladesh, 

aangezien deze aanvragen zeer goed vertegenwoordigd zijn. De heer Beirnaert antwoordt dat hij 
daar geen zicht op heeft, hij zegt dat ze nog niet weten of het echt om de situatie in Bangladesh 
gaat of eerder omwille van een filière. De heer Geysen merkt op dat personen van Bangladesh 
vaak problemen met moslims na een relatie met hindoevrouwen aanhalen en ook lidmaatschap 
van de Bangladesh National Party. De heer Geysen zegt dat er veel via Engeland komen en dat ze 
het verder uitzoeken. 

 
27. Mevrouw Blommaert vraagt wat er gebeurt in geval van technische weigeringen als gevolg van 

het niet opdagen van personen, die niet worden opgevangen na een niet-toewijzing. Ze vraagt of 
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het mogelijk is om die cijfers te preciseren. De heer Beirnaert antwoordt dat hij zal nagaan of het 
mogelijk is die te bekomen. De heer Beys vraagt ook nog of in die gevallen is een intrekking 
mogelijk van de weigeringsbeslissing of als een nieuwe asielaanvraag nodig is. En in het laatste 
geval, bestaat er dan het risico dat de DVZ een Bijlage 13 quater afgeeft? De heer Geysen 
antwoordt dat die aanvragen automatische doorgestuurd worden aan het CGVS omdat er geen 
beslissing ten gronde werd genomen. De heer Beirnaert antwoordt dat in individuele gevallen 
een intrekking mogelijk is maar dat er geen algemeen beleid is. Hij merkt verder op dat men het 
altijd mag signaleren. 

 
28. De heer Beys verwijst naar de vorige contactvergadering waarin de heer Van den Bulck had 

meegedeeld dat er geen verandering was in het beleid voor Afghanistan, maar hij stelt vast dat 
vroeger mensen van Herat subsidiaire bescherming kregen en nu niet meer. De heer Beirnaert 
antwoordt dat de provincies waaraan het CGVS subsidiaire bescherming toekent, veranderen 
naargelang de situatie die zeer nauw door Cedoca wordt opgevolgd. Hij merkt op dat het 
bijvoorbeeld kan gebeuren dat er vroeger geen bescherming werd gegeven voor een bepaald 
district en nu wel. De heer Beys vraagt hierbij nog of er geen nieuwe lijst wordt gepubliceerd met 
betrekking tot het beleid aangaande Afghanistan waarin de provincies en districten worden 
beoordeeld, aangezien de laatste versie al een jaar oud is. De heer Beirnaert zal nagaan of het 
mogelijk is.  

 
Mededelingen van de RvV (meegedeeld na de vergadering) 
 
29. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deelde na de vergadering aan het BCHV de 

volgende cijfers mee. De RvV paste recent zijn rapportering aan. De rapporten worden opgesteld 
over het kalenderjaar in plaats van over het gerechtelijk jaar en vertrekken vanuit de materie, 
asiel of migratie, in plaats van vanuit de procedure, volle rechtsmacht of annulatie. De 
rapportering van de RvV is aldus beter afgestemd op deze van de ander asiel- en migratie-
instanties en op de gestelde prioriteiten. 
 

30. In het kader van asiel werden de volgende cijfers van input en output meegedeeld. De totale 
input van de RvV voor het kalenderjaar 2011 bedraagt 9.919 beroepen1. De totale output van de 
RvV voor het kalenderjaar 2011 bedraagt 12.315 eindarresten. 

 
31. De top 5 van meest voorkomende nationaliteiten bij de beroepen in de asielmaterie (input) voor 

de RvV in 2011, zijn: Kosovo (1.341), Rusland (1.089), Guinee (979), Armenië (780) en Servië 
(652).  

 
32. Met betrekking tot de meervoudige asielaanvragen in 2011, was de top 5 meest voorkomende 

nationaliteiten bij annulatieberoepen (tegen 13quater): Afghanistan (46), Rusland (36), Kosovo 
(29), Guinee (26) en Sri Lanka (24). De 5 meest voorkomende nationaliteiten bij beroepen in volle 
rechtsmacht betreffende meervoudige asielaanvragen in 2011, zijn: Rusland (196), Guinee (187), 
Kosovo (95), Afghanistan (94) en Rwanda (70). 

 
33. Wat de versnelde procedure in het kalenderjaar 2011 betreft, werden er 230 beroepen van 

vastgehouden asielzoekers ingediend. Daarnaast werden in 2011 in totaal 677 UDN-beroepen (in 
‘uiterst dringende noodzakelijkheid’) ingediend bij de RvV. 

 

                                                 
1
 Een beroep kan meerdere personen of meer dan één beslissing betreffen 
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34. De RvV deelt verder mee dat de stock die van de VBV geërfd werd op 31 december 2011 nog 
1.577 beroepen betreft. Op 1 januari 2012 waren er in totaal 3.090 “hangende” beroepen in de 
asielmaterie voor de RvV.  

 
35. De RvV deelt verder de cijfers betreffende de beroepen in volle rechtsmacht per dictum mee. In 

2011 werden 88% van de beroepen geweigerd (9.833 in totaal). 3,1% (in totaal 347) van de 
ingediende beroepen gaf aanleiding tot een erkenning onder de Conventie van Genève (artikel 
48/3). Verder werd aan 0,4 % (in totaal 53) de status van subsidiaire bescherming toegekend. In 
8,2% (in totaal 916) volgde een annulatiebeslissing (artikel 39/2 §1er, alinea 2 en 39/2 § 2) en er 
waren 7 uitsluitingbeslissingen (Genève). De totale output van de RvV in volle rechtsmacht voor 
het kalenderjaar 2011 bedraagt 11.155 arresten. 

 
36. In kader van migratie werden de volgende cijfers van input en output meegedeeld. De totale 

input van de RvV voor het kalenderjaar 2011 bedraagt 11.577 beroepen. De totale output inzake 
migratie van de RvV voor het kalenderjaar 2011 bedraagt 5.898 eindarresten. Wat betreft de 
ingediende beroepen tegen de weigering van regularisatie werden in 2011: 4.487 ‘9bis’-
beroepen ingediend en 2.332 ‘9ter’-beroepen ingediend. In totaal werden 6.819 beroepen 
ingediend. 

 
37. Betreffende de werklast van de RvV in de migratiematerie waren er op 1 januari 2012 nog 10.021 

“hangende” beroepen.  
 
Mededelingen van de Voogdijdienst (mevrouw Minnon) 

 
38. In januari 2012 waren er 366 signalementen van minderjarigen waaronder 280 eerste 

signalementen. De voornaamste landen van herkomst van deze minderjarigen waren: 
Afghanistan (72), Guinee (34), Marokko (20), Kameroen (18) en DR Congo (17). 
 

39. De Dienst Voogdij heeft 240 tenlastenemingen, 230 toewijzingen definitieve voogd en 8 
toewijzingen voorlopige voogd uitgevoerd. Na leeftijdsonderzoek werden 76 jongeren 
meerderjarig en 33 minderjarig verklaard.  

 
40. Momenteel zijn er 2.485 voogdijen aan de gang. 170 jongeren wachten op de toewijzing van een 

voogd waaronder 20 sinds 1 december 2011. De vertraging in toewijzingen is nu voor een groot 
deel ingehaald dankzij het groot aantal toewijzingen in januari.  

 
41. Er zijn momenteel 240 voogden actief bij de Dienst Voogdij. Eind 2011 heeft de Voogdijdienst 35 

extra voogden aangeworven, die nu geaggregeerd zijn en een vorming kregen. Er is een nieuwe 
rekruteringsgolf opgestart.  

 
42. Mevrouw Maes vraagt of de voogdijopleiding een Dublin-luik inhoudt. Mevrouw Minnon 

antwoordt affirmatief. Voogden genieten een vorming van 5 dagen verspreid over 2 à 3 weken. 
Eén van de facetten van deze vorming is het verblijf met inbegrip van de Dublin-Verordening. 
Voogden worden trouwens aangemoedigd om continue vorming te volgen.  

 
Mededelingen van UNHCR (mevrouw Schockaert) 
 
43. Het wetsvoorstel dat het "begrip veilig land van herkomst" introduceert in de wet van 15 

december 1980 is recentelijk aangenomen door de Senaatscommissie en moet nu nog 
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aangenomen worden in plenaire zitting in de loop van februari. UNHCR heeft zijn positie 
meegedeeld aan de Senaat. UNHCR verzet zich niet tegen de notie "veilig land van herkomst" in 
het geval dat deze wordt gebruikt als een instrument in de procedure dat toelaat de behandeling 
van asielaanvragen bij voorrang te organiseren of te versnellen in bepaalde welomschreven 
omstandigheden. UNHCR heeft echter vragen bij de noodzakelijke waarborgen voor een effectief 
rechtsmiddel. Het annulatieberoep dat bij de RvV wordt voorgesteld voldoet niet aan 
noodzakelijke waarborgen. Dit beroep betreft immers een onderzoek naar recht en niet naar de 
feiten en is beperkt tot elementen die reeds aanwezig waren op het moment van de beslissing 
van het CGVS. 
 

44. Zoals al plaatsvond in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, is UNHCR nu een studie aan het 
maken over staatloosheid in België "Mapping Statelessness in Belgium". De voorstudie ligt nu 
voor commentaar bij de overheid. De studie zou in de loop van de maand juni gepubliceerd 
worden. 

 
45. De heer Beys vraagt of er een papierversie van de nieuwe Proceduregids ( incl. proceduregids en 

verschillende richtlijnen) ter beschikking wordt gesteld. Mevrouw Janssen bevestigt dat het 
handig zou zijn voor de vormingen voor advocaten. Mevrouw Schockaert gaat informeren of 
papieren versies beschikbaar zijn. 

 
Mededelingen van IOM (mevrouw D’Hoop) 
 
46. Mevrouw D’hoop meldt dat er in januari 254 gevallen van vrijwillige terugkeer waren naar het 

land van herkomst met de steun van IOM.  
 
47. De voornaamste landen van bestemming waren: Brazilië (36), Kosovo (35), Rusland (32), 

Oekraïne (24), Irak (24) en Armenië (19). 
 
48. De voornaamste vrijwillige terugkeercijfers per provincie zijn: Brussel-hoofdstad (88), Antwerpen 

(76) en Oost-Vlaanderen (16). 
 
49. Onder degenen die gebruik maakten van de diensten van IOM, telde men 112 uitgeprocedeerde 

asielzoekers, 106 migranten in onregelmatige situatie en 36 asielzoekers die uit hun procedure 
zijn gestapt. 

 
50. De voornaamste continenten van bestemming waren Europa (112) en Azië (79). 
 
51. Vrijwillige terugkeerkandidaten werden hoofdzakelijk door NGO’s (148) en Fedasil (57) naar IOM 

georiënteerd. 
 
52. 78 personen genoten bijkomende inburgeringsteun. Deze personen waren hoofdzakelijk 

afkomstig uit Rusland, Irak, Armenië en Kosovo.  
 
53. Mevrouw D’hoop meldt ook dat IOM een brochure heeft uitgebracht over inburgering, 

beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. Deze brochure omvat verschillende analyses, 
statistieken, illustraties en getuigenissen per continent.  

 
54. Mevrouw D’hoop legt ook nog uit dat IOM twee nieuwe projecten lanceert in het kader van de 

gemeenschappelijke actie 2010 van het Europees Terugkeerfonds. « MAGNET », het eerste 
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project, is gepland over een periode van 18 maanden en beoogt de professionele inburgering van 
Irakese vluchtelingen. Terwijl « VREN », het tweede project, de oprichting van een Europees 
netwerk betreffende de vrijwillige terugkeer beoogt. Het netwerk omvat verschillende 
organisaties waaronder NGO’s, en waar iedereen zich via een forum kan uiten en vragen stellen, 
referentie documenten opvragen, de evenementenkalender inkijken, enz. Dit project is gepland 
over een periode van 2 jaar. 

 
55. De heer Beys vraagt of IOM officieel gaat reageren op de recente veroordeling van België door 

het EHRM in de zaak MS vs. België. Ter herinnering, het gaat hier om een Irakees die in België 
veroordeeld werd wegens terrorisme en die na een lange detentieperiode in een gesloten 
centrum voor de « vrijwillige » terugkeer met de steun van IOM had gekozen. Het EHRM heeft in 
haar arrest van 31 januari 2012 verklaard dat België artikel 3 EVRM heeft geschonden en dat er 
geen sprake kon zijn van « vrijwillige » terugkeer gezien de omstandigheden waarin deze man 
zijn keuze heeft moeten maken. Mevrouw D’Hoop weet niet of IOM officieel wenst te reageren. 
Ze wijst erop dat IOM duidelijke criteria stelt i.v.m. vrijwillige terugkeer van personen in gesloten 
centra. IOM werkt trouwens samen met twee referentiepersonen bij DVZ en een terugkeercoach 
aanwezig in elk gesloten centrum. En, zoals voor elke persoon die met de steun van IOM 
terugkeert, zijn er bij de terugkeer IOM assistenten aanwezig op de luchthaven. 

 

 
Mededelingen van Fedasil (mevrouw Machiels) 
 
56. Mevrouw Machiels deelt mee dat de statistieken later zullen worden gecommuniceerd. Zij gaat 

verder met de mededeling dat de totale opvangcapaciteit van Fedasil momenteel 24.442 
plaatsen telt. In januari 2012 was er een gemiddelde bezettingsgraad van 99%. Mevrouw 
Machiels stelt dat Fedasil een vergelijking heeft gedaan in verschillende landen van de norm die 
wordt gehanteerd om van een overschrijding van de verzadingsdrempel te spreken. In België 
spreekt men van een verzadigingsdrempel van 94% (na overschrijding van die drempel kan er 
niet langer met zekerheid een plaats gegarandeerd worden aan elke gezinsconfiguratie van 
asielzoekers die zich aanbieden). In sommige landen hanteert men de norm 85%, in Nederland 
91%. Mevrouw Machiels verduidelijkt dat een totale bezettingsgraad van 100% onmogelijk is.  
 

57. Er zijn momenteel 1.113 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen (dit is zonder de plaatsen in 
het hotel of in de volwassenenplaatsen gerekend), maar een bezetting eind januari 2012 van 
1.392 jongeren. Eind december 2011 bedroeg de bezetting 1.255 personen dus een stijging van 
137 NBM. In de hotels werden 193 jongeren opgevangen, wat opnieuw een gevoelige stijging 
betekent in vergelijking met eind vorig jaar toen er nog ongeveer 100 minderjarigen op hotel 
werden opgevangen. Het betreft vrijwel uitsluitend jongeren voor wie er een leeftijdstwijfel 
wordt geuit. De doorlooptijd voor de leeftijdstesten is echter wel kort dankzij de zeer goede 
samenwerking met de Voogdijdienst, maar de instroom van minderjarigen is zeer hoog zodat het 
aantal op hotel toch blijft stijgen. 

 
58. Wat betreft de stand van de procedure van opgevangen asielzoekers zijn er niet veel wijzigingen 

te melden ten opzichte van vorige maand. Er valt een zeer lichte daling op te merken van mensen 
in asielprocedure. Nu bedraagt die 73,6% terwijl voorheen 74,3%. 

 
59. Er waren in januari 214 niet-toewijzingen, sinds 23 januari werden geen nieuwe niet-

toewijzingen genoteerd. Dit ligt vooral aan het feit dat er meer dan 600 bijkomende plaatsen, die 
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reeds eerder voorzien waren, in gebruik genomen werden in de afgelopen weken. Er waren ook 
iets minder gezinnen die asiel aanvroegen.  
 

60. Wat betreft het materieel spreidingsplan is er weinig nieuws. Er wordt momenteel werk gemaakt 
van het vrijwillige luik. Hoe het spreidingsplan “verplicht” maken wordt eveneens onderzocht. 

 
61. Mevrouw Machiels verwijst naar de beloofde 2000 plaatsen in LOI. Daarvan werden er tot nog 

toe 892 geopend, er zijn er 622 in opening wat tot een totaal leidt van 1.514 plaatsen. 
 
62. Daarnaast verduidelijkt mevrouw Machiels dat in het kader van de maatregel vrijwillige opheffing 

van de code 207 er niet langer zal worden overgegaan tot opheffingen van de code 207 voor 
mensen die huisvesting gevonden hebben in Verviers. Dit als gevolg van een rechtszaak die 
Fedasil heeft verloren tegen het OCMW van Verviers. 

 
63. In het algemeen waren er reeds 3.451 aanvragen tot vrijwillige opheffing van de code 207, 

waarin er reeds 3.150 beslissingen zijn gevallen en 1.800 mensen de opvang effectief hebben 
verlaten. 
 

64. Mevrouw Regout wijst op de situatie waarin mensen een opheffing van hun code 207 kregen 
maar binnen de kortste keren toch weer in opvangproblemen terechtkomen. Kunnen zij zich dan 
opnieuw aanmelden? Mevrouw Machiels antwoordt dat deze mensen zich in principe definitief 
buiten de opvangcentra bevinden. Maar voor huisvesting gevonden in bepaalde steden, zoals in 
Verviers, worden geen vrijwillige opheffingen meer gedaan omdat de kans te groot is dat de 
mensen snel weer zonder opvang komen te zitten.  

 
65. Mevrouw To vraagt of Fedasil weet hoeveel van de mensen die bij het OCMW hebben 

aangeklopt na een niet-toewijzing ook effectief werden geholpen. Mevrouw Machiels antwoordt 
dat dit vroeger op basis van een heel provisoire analyse ongeveer 1 op 5 betrof maar dat nu een 
nieuw onderzoek lopende is.  

 
66. Mevrouw Maes vraagt wat verduidelijking aangaande de alarmerende berichten in de pers met 

betrekking tot minderjarigen die op straat zouden staan. Mevrouw Machiels legt uit dat normaal 
gezien niet begeleide minderjarigen (zowel asielzoekers als niet-asielzoekers) terechtkomen in de 
observatie- en oriëntatiecentra, waarna de asielzoekers dienen door te stromen naar Fedasil 
centra en de niet-asielzoekers naar de gemeenschappen. Het probleem situeert zich vooral bij de 
doorstroming van niet-asielzoekers naar de gemeenschappen.  

 
                 
 

De volgende contactvergaderingen vinden plaats 
op 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni 2012 

op de zetel van Fedasil, Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel 

 

 


