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VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADEING 

 

van 10 april 2012 

 

 

Aanwezig 

Dames: Goris (CGKR), Hiernaux (ADDE), Kerstenne (Croix-Rouge), Lepoivre (BCHV), Machiels (Fedasil), 

Nicholson (UNHCR), Scheerlinck (SESO), Vanwijnsberghe (JRS) 

 

Heren: · Beys (Caritas), Geysen (DVZ), Jacobs (RvV), Vanderstraeten (Rode Kruis), Vanheule (BCHV), 

Wissing (BCHV) 

 

De vergadering wordt geopend door de heer Vanheule 

 

1. De heer Vanheule opent de vergadering om 9u45.  

 

Goedkeuring van het verslag van de contactvergadering van 13 maart 2012 

 

2. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Mededelingen van DVZ (de heer Geysen)  

 

3. In maart 2012 werden er 1.770 asielaanvragen ingediend: 1.677 op het grondgebied, 44 in 

gesloten centra en 49 aan de grens. Op het grondgebied stelt dat een gemiddelde van 76,24 

asielaanvragen per werkdag (22 werkdagen in maart) voor. Wat ten opzichte van februari 2012 en in 

absolute cijfers, een daling van 86,14 aanvragen en van 9,91 per werkdag betekent.  

 

4. De tien voornaamste herkomstlanden van deze asielzoekers waren in maart 2012: 

Afghanistan (233), Guinee (159), DR Congo (115), Rusland (107), Kosovo (80), Irak (70), Pakistan (66), 

Bangladesh (64), Senegal (54) en Kameroen (50). Asielaanvragen ingediend in gesloten centra gingen 

uit van personen afkomstig uit DR Congo (10), Pakistan (4), Georgië (3), Guinee (3), India (3) en 

Turkije (3). Asielaanvragen aan de grens waren vooral ingediend door personen afkomstig uit: Irak 

(9), DR Congo (7), Kameroen (4), Guinee (3), Iran (3) en Syrië (3).  

 

5. In maart 2012 heeft DVZ 2.097 asielaanvragen op het grondgebied afgesloten: 1.484 werden 

overgedragen aan het CGVS, 278 meervoudige aanvragen werden niet in overweging genomen 

(13quater) en 153 kregen een beslissing tot weigering in toepassing van de Dublin II Verordening 
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(26quater). En 182 asielaanvragen werden niet-ontvankelijk verklaard. In gesloten centra heeft DVZ 

54 asieldossiers afgesloten: 26 dossiers werden overgedragen aan het CGVS, 19 meervoudige 

asielaanvragen werden niet in overweging genomen (13quater), 8 dossiers kregen een weigering in 

toepassing van de Dublin II Verordening en 1 dossier werd niet-ontvankelijk verklaard. Er werden 

eveneens 50 dossiers van asielzoekers aan de grens afgesloten: 38 werden overgedragen aan het 

CGVS, 7 werden niet in overweging genomen (13quater), 5 dossiers werden geweigerd in toepassing 

van de Dublin II Verordening (25quater) en geen enkel dossier werd niet-ontvankelijk verklaard. 

 

6. In maart 2012 waren er 459 meervoudige asielaanvragen, wat een daling van 138 ten 

opzichte van de vorige maand voorstelt. 320 ervan waren een tweede asielaanvraag, 94 een derde 

en 45 een vierde aanvraag of zelfs meer. Het waren voornamelijk asielzoekers uit Guinee (59), 

Kosovo (59), Rusland (45), Afghanistan (34), Rwanda (20), Servië (18), Kameroen (16) en Armenië 

(15). 

 

7. In maart 2012 werd één (1) persoon opgesloten op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 

39bis – in afwachting van de behandeling van de asielaanvraag). Wat de Dublin dossiers betreft, 

werden er 85 asielzoekers opgesloten, onder wie 4 op grond van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 ter – in 

afwachting van de beslissing over het land verantwoordelijk voor de asielaanvraag) en 81 op grond 

van artikel 51/5 §3 (bijlage 26quater – na vaststelling dat België niet de verantwoordelijke lidstaat is 

voor de behandeling van de asielaanvraag en in afwachting van de uitvoering van het BGV). De 

voornaamste EU lidstaten, verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvragen, waren: 

Italië (18), Nederland (12), Frankrijk (8), Noorwegen (5), Zweden (5), Duitsland (5), Zwitserland (5) en 

Verenigd Koninkrijk (5). Drie koppels zonder kinderen werden opgesloten. Een koppel met een kind 

et 4 alleenstaanden met in totaal 7 kinderen werden overgebracht naar een terugkeerwoning.  

 

8. In maart 2012 waren er 281 ‘Eurodac-hits’. De voornaamste lidstaten waarvoor een hit was 

gevonden, waren: Italië (33), Griekenland (32), Spanje (31), Duitsland en Polen (29) et Nederland 

(24). 

 

9. In maart 2012 heeft DVZ 159 NBMV ingeschreven als gevolg van een asielaanvraag ingediend 

op het grondgebied. Er waren 134 jongens en 24 meisjes. Negen NBMV waren tussen 0 en 13 jaar 

oud, 60 tussen 14 en 15 jaar oud en 89 tussen 16 en 17. De voornaamste herkomstlanden van deze 

NBMV waren: Afghanistan (80), DR Congo (16), Guinee (14), Pakistan (7), Angola (7), Kameroen (4), 

Senegal (4) en Bangladesh (3).  

 

10. Mevrouw Kerstenne heeft het over de dossiers van Pakistaanse asielzoekers waarin de DVZ 

veel tijd neemt om ze door te sturen naar het CGVS hoewel de verhoren al plaatshadden. De heer 

Geysen verduidelijkt dat deze termijn het gevolg is van het onderzoek geleid in het Verenigd 

Koninkrijk waar er al een groot aantal van die Pakistanen gekend zijn (ongeveer de helft van degene 

voor wie onderzoek werd geleid). De heer Geysen voegt er aan toe dat hetzelfde geldt voor de 

Bengalese en Nepalese dossiers  
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11. De heer Wissing verwijst naar posters die op de dienst DVZ uithangen en die de Bengalese 

onderdanen zou ontmoedigen om een asielaanvraag in te dienen. De heer Geysen antwoordt dat het 

maar een aanplakbiljet is en dat de dossierbehandelaars de Bengalese onderdanen die een 

asielaanvraag wensen in te dienen zeker niet ontmoedigen. De heer Geysen voegt eraan toe dat 

dergelijk aanplakbiljet ook werd gemaakt voor personen uit de Balkanlanden, Nepal en Pakistan.  

 

12. De heer Beys verwijst naar BGV (Bijlage quinquies) die afgegeven worden na een 9ter 

aanvraag. Hij vraagt of het hier gaat om een praktijkwijziging van DVZ aangezien dit vroeger niet zo 

was. De heer Geysen antwoordt dat er geen enkele Bijlage quinquies afgegeven werd na indiening 

van een aanvraag 9ter en dat de DVZ zijn praktijk niet heeft gewijzigd. Het is raadzaam dit dossier per 

dossier na te gaan om te zien wat er gebeurd is.  

 

13. In verband met de nieuwe praktijk van DVZ om een Bijlage quinquies af te leveren na de 

beslissing van het CGVS, stelt de heer Beys dat de wet in feite zou voorzien in een afgifte van twee 

BGV: de 1ste na de beslissing van het CGVS, en de 2de na de beslissing van de RvV. De heer Beys stelt 

zich hierbij de vraag over het verschil tussen wet en praktijk. De heer Geysen antwoordt dat hij dit 

moet controleren. Naar zijn mening voorziet de wet in de afgifte van één enkel BGV na beslissing van 

het CGVS en het Koninklijk Besluit voorziet slechts in een extra termijn na beslissing van de RVV.  

 

14. De heer Wissing zegt dat hij gehoord heeft dat een familie uit Syrië zou zijn terug gestuurd 

via Turkije. Dit is tegenstrijdig met de informatie van DVZ die geen enkele terugkeer naar Syrië 

vermeld. De heer Geysen zegt dat hij dit moet controleren.  

 

Mededelingen CGVS 

 

15. De heer Van Den Bulck laat zich verontschuldigen. 

 

16. De heer Vanheule deelt de voornaamste cijfers mede die ook te vinden zijn op de Website 

van het CGVS.  

 

17. In maart 2012 heeft het CGVS 1.867 beslissingen genomen, waarvan 228 erkenningen van 

het vluchtelingenstatuut, 84 beslissingen tot toekenning van subsidiaire bescherming, 1.401 

weigeringen tot toekenning van het Vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming, 6 

weigeringen tot in overweging name van de asielaanvraag (EU), 79 technische weigeringen, 1 

uitsluiting, 4 intrekkingen van het statuut en 64 zonder voorwerp. 

 

 

Mededelingen van de RvV (de heer Jacobs) 

 

18. De heer Jacobs deelt de cijfers mee van de maand februari 2012 – die van maart moeten nog 

definitief goedgekeurd worden door de Kamervoorzittersvergadering van de RvV. 
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19. Er was in februari 2012 een totale input van 980 beroepen in asielmaterie bij de RvV en een 

output van 1.066 arresten. De huidige werklast bedraagt in asielmaterie 2.917 dossiers, exclusief de 

historische achterstand van 1.400 dossiers van de VBV.  

 

20. Qua input gaat het in hoofdzaak om beroepen ingediend door asielzoekers uit Guinee (104), 

Albanië (99), Rusland (93), Kosovo (73) en Afghanistan (66); en voor de beroepen na een 

meervoudige asielaanvraag uit Rusland (28), Guinee (25), Kosovo (22), Servië (12) en Afghanistan 

(12). Er werden 64 beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingesteld en 36 in 

versnelde procedure. 

 

21. De output bedroeg 793 weigeringen (86,8 % - exclusief technische weigeringen, intrekkingen 

door verwerende partijen en afstanden van geding); 22 erkenningen van de vluchtelingenstatus in 

toepassing van de Vluchtelingenconventie van Genève (2,4 %), 3 toekenningen van subsidiaire 

bescherming (0,3 %), 95 vernietigingen in volle rechtsmacht /annulatiebevoegdheid in 

asielcontentieux (10,4 %) en 1 uitsluiting van beschermingsstatuut (0,1 %). 

 

22. Wat het overige migratiecontentieux betreft, was er in februari 2012 een input van 1162 

(annulatie)beroepen, met een output van 748 arresten. Ongeveer de helft van de ingediende 

beroepen werd aangetekend tegen weigeringen van zgn. 9bis en 9ter-aanvragen, respectievelijk 331 

en 220 beroepen. In het totaal was er in de hele niet-asielcontentieux per 1 maart 2012 een werklast 

van 10.865 hangende dossiers.  

 

Mededelingen van UNHCR (mevrouw Nicholson) 

 

23. UNHCR heeft sinds de vorige contactvergadering volgende nieuwe publicaties uitgebracht:  

 

Addendum to 2010 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs 

of Asylum-Seekers from Somalia, relating specifically to the city of Galkacyo, 16 maart 2012. 
1
  

 

UN High Commissioner for Refugees, Guidelines on Statelessness No. 2: Procedures for 

Determining whether an Individual is a Stateless Person, 5 april 2012.
2
 

 

24. Er zijn ook een aantal vertalingen in het Frans van eerdere publicaties beschikbaar gemaakt: 

 

HCR, Principes directeurs relatifs aux procédures d'exemption dans le contexte d’une déclaration 

de cessation, décembre 2011.
3
  

 

HCR, Note relative à la suspension de déclarations « de cessation générale » pour des personnes 

ou groupes particuliers, sur la base du droit acquis à l'unité de la famille, december 2011.
4
   

                                                 
1
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f675c5e2.html 
2
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7dafb52.html 
3
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f744d262.html 
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25. Er is ook een vergelijkende studie van rechtspraak m.b.t. de vervolgingsgrond ‘sociale groep’ 

uitgebracht: 

 

UN High Commissioner for Refugees, The “Ground with the Least Clarity”: A Comparative Study 

of Jurisprudential Developments relating to “Membership of a Particular Social Group”, april 

2012.
5
 

 

Mededelingen van Fedasil (mevrouw Machiels) 

 

26. Mevrouw Machiels deelt mee dat er momenteel in totaal 23.280 personen worden 

opgevangen (incl. noodopvang), wat overeenkomt met een bezettingsgraad van ongeveer 98 % van 

de structurele en 95 % van de totale opvangcapaciteit, wat bijna overeenkomt met wat als 

‘beheersbaar’ wordt beschouwd. Dit is een daling ten opzichte van vorige maand en t.o.v. de 

bezettingsgraad van dezelfde maand vorig jaar. De bezetting – het totale aantal bewoners – blijft 

echter toenemen, wat bij ongewijzigde omstandigheden opnieuw tot een volledige saturatie van het 

opvangnetwerk zou kunnen leiden in de loop van mei of juni.  

 

27. Wat de verschillende profielen van personen in de opvang betreft, is het aantal 

uitgeprocedeerde asielzoekers het meest toegenomen. 

 

28. Momenteel worden er 1347 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in het 

netwerk dat slechts een aangepaste capaciteit heeft voor 1.172 jongeren zonder ouderlijke 

begeleiding. Er zitten momenteel 194 NBMV’s op hotel, een toegenomen aantal. De meeste daarvan 

zitten er in afwachting van het resultaat van een leeftijdtest: als die meerderjarigheid uitwijst wordt 

er wel sneller in een transfer voorzien dan in geval de jongere effectief minderjarig blijkt te zijn, en 

dit wegens het gebrek aan aangepaste plaatsen voor NBMV. Hiervoor lijkt er niet meteen een 

oplossing te zijn. 

 

29. De tijdelijke maatregel waarbij de vrijwillige opheffing van de code 207 (verplichte plaats van 

inschrijving) gevraagd kon worden onder bepaalde voorwaarden waardoor er een recht op financiële 

steun kan geopend worden, is ten einde gelopen op 31 maart. Een opheffing van de code 207 op 

vrijwillige basis kan niet meer worden aangevraagd. Deze maatregel zorgde voor bijkomende 

vertrekken uit het opvangnetwerk, maandelijks ging het om ongeveer 200 à 250 personen. In totaal 

werden er bijna 3.800 opheffingsbeslissingen genomen. 

 

30. De maatregelen in het kader van de begrotingscontrole van de regering – de verlaagde 

financiering aan LOI’s voor onbezette opvangplaatsen en voor plaatsen ingenomen door kinderen 

                                                                                                                                                         
4
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7432ae2.html 
5
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7d94722.html   
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van een gezin – 
6
 wachten nog op uitvoering. De verlaagde leegstandvergoeding treedt in werking 

vanaf 1 mei 2012, het verlaagde kindertarief maar later. 

 

31. Het beste nieuws is dat er sinds 23 januari 2012 nog steeds geen nieuwe beslissingen tot 

niet-toewijzing genomen zijn – met uitzondering van niet-toewijzing van enkele EU-onderdanen. 

 

 

 

Volgende contactvergaderingen: 

8 mei en 12 juni 2012 

Hoofdkantoor Fedasil, Kartuizersstraat 19-21, 1000 Brussel 

 

                                                 
6
 Zie verslag van de contactvergadering van maart 2012 


