
Verslag van de contactvergadering van het BCHV van 10 April 2007 
De contactvergaderingen worden georganiseerd met de bijstand van Fedasil

1

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Defacqzstraat 1 bus 10
1000 Brussel
info@cbar-bchv.be

VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING VAN HET BCHV

10 APRIL 2007

Aanwezigen

Dames: Crauwels (VVSG), Goris (CGKR), Henkinbrant (BCHV), Houben (VwV), Legros 
(ADDE), Leroux (CSP), Maes (BCHV), Ngo (CIRE), Rosiers (VMC), Stainer (JRS), 
Vandekerckhove (RK),Vastmans (MSF).

Heren: Beys (Caritas International), Geysen (DVZ), Georis (Voogdijdienst), Goldman 
(CGKR), Halimi (IOM), Huys (VBV), Peltzer (JRS), Pleysier (Fedasil), Roosemont (DVZ), 
Van den Bulck (CGVS),Vinikas (BCHV), Westerveen (UNHCR).


Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 
maart 2007

De heer Vinikas opent de vergadering om 9u 45. Hij stelt de heer Dimitri Verdonck, de 
nieuwe adjunct-directeur van het BCHV, voor.

Het verslag van de vergadering van 13 maart 2007 wordt goedgekeurd mits er rekening 
gehouden wordt met volgende opmerkingen: 

- § 1: 747 asielaanvragen werden ingediend in februari (en niet 787). 
- § 8: Mijnheer Geysen verduidelijkt dat de mensen bijna nooit spontaan gevolg geven 
aan een 26 quater. 
- § 39: De Voogdijdienst voorziet in 2007-2008 een opleiding van 120 dagen (en geen
1200 dagen).

Mededeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (de heer Geysen)

1. 1081 asielaanvragen werden ingediend in de loop van de maand maart 2007, wat een 
gemiddelde geeft van 46,7 aanvragen per werkdag. Dit betekent een stijging in 
vergelijking met de maand februari 2007 (9,3 aanvragen meer per werkdag) en 
evenzeer een stijging van 93 aanvragen in vergelijking met maart 2006. 1.028
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aanvragen werden ingediend op het grondgebied, 30 in gesloten centra en 23 aan de 
grens.

2. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Servië (159), Rusland (125), 
Guinee (103), Irak (61), Kongo (53), Afghanistan (33), Armenië (33), Kameroen (33), 
Iran (32) en Turkije (32).

3. In maart 2007 werden er 308 meervoudige aanvragen ingediend (wat een stijging van 
109 aanvragen betekent in vergelijking met februari 2007), hoofdzakelijk door 
asielzoekers afkomstig uit Servië (87), Rusland (31), Guinee (38), Iran (19) en Irak 
(17).

4. In de maand maart 2007 werden 1.032 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 212
ontvankelijkheidsbeslissingen, 104 beslissingen in het kader van de verordening van 
Dublin (25 en 26 quater), 68 weigeringen van inoverwegingname (13 quater) en 648
onontvankelijkheidsbeslissingen (25 en 26 bis). 64 dossiers werden afgesloten zonder 
voorwerp. In totaal werden 1096 dossiers behandeld. 

5. In maart 2007 werden 50 NBM geregistreerd door DVZ ( 32 jongens en 18 meisjes). 
45 onder hen hebben een asielaanvraag ingediend in het binnenland en 5 aan de grens. 
Er was er geen enkele tussen 0 en 5 jaar, 3 tussen 6 en 10 jaar, 9 tussen 11 en 15 jaar, 
17 waren 16 jaar en 18 waren 17 jaar. Drie van hen werden volwassen verklaard. 
Onder hen waren er 12 uit Afghanistan, 6 uit Rwanda, 4 uit Kongo, 4 uit Guinee, 3 uit 
Kameroen en uit Burundi.

6. Betreffende de subsidiaire bescherming (SB) merkt men op dat er twee keer meer 
verzoeken via de Nederlandstalige gemeenten werden ingediend dan via de 
Franstalige gemeenten. Tussen 10 oktober 2006 en 20 maart 2007 werden er 368 
beslissingen genomen via de Vlaamse gemeenten die als volgt verdeeld zijn: 132 
toekenningen van een tijdelijk BIVR, 50 toekenningen van een definitieve BIVR, 119 
aanvragen zonder voorwerp, 31 weigeringen en 36 aanvragen die tijdelijk opgeschort
werden. In de loop van dezelfde periode werden 184 beslissingen genomen via de 
Franstalige gemeenten, als volgt verdeeld: 99 toekenningen van een voorlopige BIVR, 
7 toekenningen van een definitieve BIVR, 76 aanvragen werden zonder voorwerp 
verklaard en 2 weigeringen.

7. Mevrouw Houben vraagt waarom de behandeling van bepaalde aanvragen wordt 
opgeschort. Mijnheer Geysen legt uit dat het om verzoeken gaat die door personen 
worden ingediend van wie de asielaanvraag nog hangende is bij de VBV.

8. Mevrouw Maes vraagt welke factoren de stijging van het aantal asielaanvragen 
verklaren. Mijnheer Geysen haalt de onrust in Guinee aan alsook de aanvragen die 
worden ingediend door groepsleden van de minderheden uit Kosovo.

9. Mevrouw Ngo komt terug op haar vraag die ze al in maart stelde betreffende het 
aanwerven van een leerkracht voor het gesloten centrum van Vottem. Mijnheer 
Roosemont legt uit dat dat niet betekent dat er binnenkort families zullen opgesloten 
worden in Vottem want de afdelingen voor "families" van de andere gesloten centra 
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zijn niet volzet. Bij afwezigheid van kinderen, zal de aangeworven leerkracht taal-, of 
informaticales aan de volwassenen kunnen gegeven.

10. Mijnheer Beys wijst op zijn vraag die op de vorige vergadering werd gesteld 
betreffende de statistieken over de toepassing van de Dublinverordening. Mijnheer 
Geysen deelt mee dat tussen de eerste januari 2007 en eind maart 2007, België 332 
verzoeken van overname aan andere lidstaten heeft gericht, waarvan er 204 aanvragen 
aanvaard werden en 48 aanvragen geweigerd werden. België heeft voornamelijk 
asielzoekers naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en Polen overgebracht. Tijdens 
dezelfde periode heeft België 417 aanvragen van overname ontvangen. In 206 
gevallen heeft België de overname aanvaard en in 120 gevallen heeft ze de overname 
geweigerd. Tijdens de zes laatste maanden van 2006, heeft België 1321 verzoeken van 
overname aan de andere lidstaten gericht waar er 974 werden aanvaard en 335 
geweigerd. Tijdens dezelfde periode heeft België zelf 808 aanvragen van overname
ontvangen waarvan ze er 541 heeft aanvaard en 252 geweigerd.

11. Mevrouw Maes vraagt of de Afghanen die in hongerstaking waren met hun actie zijn 
gestopt. Mijnheer Roosemont antwoordt dat zij hun actie sinds vrijdagochtend hebben 
stopgezet maar dat zij ondertussen nog geen nieuwe aanvraag hebben ingediend want 
hun fysieke toestand laat dat niet toe. Mijnheer Westerveen vraagt wat deze situatie 
uiteindelijk heeft gedeblokkeerd. Mijnheer Roosemont legt uit dat het een samenloop 
van omstandigheden was waaronder de actie van de advocate van de Afghanen alsook
de mediatisering van het probleem door een nationale omroep. Mevrouw Maes vraagt 
naar welk verslag over Afghanistan werd verwezen tijdens de uitzending Terzake door 
de heer Bracke waaraan Mijnheer Roosemont heeft deelgenomen. Mijnheer 
Roosemont antwoordt dat het om een verslag van het Franse leger van maart 2007 
gaat.

Mededelingen van het CGVS (de heer Van den Bulck)

12.  De heer Van den Bulck deelt de cijfers van het CGVS mee voor de maand maart ’07. 
Er werden 994 beslissingen genomen (wat een laag maandelijks cijfer is), waarvan
494 beslissingen ten gronde, waaronder 100 erkenningen als vluchteling, 25
weigeringen van het statuut van vluchteling maar toekenning van subsidiaire 
bescherming (vooral aan Irakezen, een aantal onderdanen van Eritrea en één Somaliër) 
Het CGVS overweegt eveneens om de subsidiaire bescherming toe te kennen aan de 
Soedanezen afkomstig uit Darfour en de onderdanen van bepaalde gebieden van 
Afghanistan. De achterstand van het CGVS bedraagt momenteel 5.875 dossiers. Het 
CGVS is van mening dat vanaf 4.000 hangende dossiers, de achterstand weggewerkt 
is. Het geringe aantal genomen beslissingen deze laatste maanden wordt door 
verschillende factoren verklaard: 

- De overheveling van talrijke medewerkers van de geografische afdelingen naar 
de juridische dienst, die nu de beslissingen van het CGVS moeten verdedigen 
voor de VBC en de zittingen moeten bijwonen. Daar komt dan ook de 
achterstand van de oude dossiers van de VBV bij wat een belangrijke 
werkdruk geeft.

- Talrijke opleidingen werden georganiseerd waardoor bepaalde 
dossierbehandelaars niet beschikbaar waren. 
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- Vele dossierbehandelaars hebben een examen afgelegd om statutair te worden 
wat de afwezigheid van een groot deel van het personeel uitlegt, die dit 
examen voorbereidde.

13. De datum van inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure is nog niet vastgesteld. 
Het zal in ieder geval niet op 1 mei zijn. Het CGVS en Fedasil organiseren 
daaromtrent twee informatiedagen (op 10 en 11 april) voor de sociale werkers van de 
opvangstructuren. Er worden eveneens twee informatiedagen voor een breder publiek 
georganiseerd door het CGVS met name op 23 april (in het Nederlands: reeds volzet) 
en 2 mei (in het Frans, waar nog enkele plaatsen vrij zijn ).

14. Mevrouw Henkinbrant vraagt of het CGVS overweegt om de subsidiaire bescherming 
toe te kennen aan Sri Lankezen. De heer Van den Bulck antwoordt dat het CGVS het 
momenteel niet overweegt maar dat ze de ontwikkelingen van de situatie van nabij 
volgt. Het CGVS is van mening dat de personen die momenteel eventueel behoefte 
aan bescherming hebben Tamouls zijn of personen afkomstig uit het noorden en het 
oosten; aan wie het statuut van vluchteling wegens politieke redenen of etnisch
redenen kan worden toegekend. In geval van weigeringen, zijn er mogelijkheden van 
terugkeer naar de hoofdstad of naar een andere plaats waar deze personen een band 
zouden hebben die hun toelaat om zich te vestigen. Het CGVS is zeer breed in de 
beoordeling van de vrees van de asielzoekers die aan dit profiel beantwoorden. De 
geloofwaardigheid blijft natuurlijk belangrijk. Betreffende de Irakezen, verhindert het 
feit dat hun verhaal niet geloofwaardig is echter niet dat de SB hun wordt toegestaan 
vanaf het ogenblik dat hun profiel duidelijk is en dat zij minimaal hebben meegewerkt 
aan het vaststellen van hun profiel. De weigeringen betreffen vooral Irakezen van het 
noorden, er zijn zeer weinig weigeringen voor de andere gebieden (afgezien van de 
uitsluitingsclausules).

15. Mevrouw Leroux vraagt of de behandeling van de dossiers van Guinee nog altijd 
wordt opgeschort. Mijnheer Van den Bulck antwoordt bevestigend.

Mededelingen van de Vaste Beroepscommissie (de heer Huys)

16. In antwoord op de gestelde vragen van de vorige maand verklaart Mijnheer Huys dat 
het in de beide beslissingen van toekenning van de subsidiaire bescherming in januari 
2006 om Roma’s ging. Hij voegt eraan toe dat volgens hem de afwezigheid van de 
advocaat bij de zitting voor de VBV een uitzondering blijft.

17. De heer Huys stelt de statistieken van de maand februari voor: in februari 2007 
werden er 741 beroepen ingediend bij de VBV, waarvan 449 voor de Franstalige 
kamers en 292 voor de Nederlandstalige kamers. Er werden 662 beslissingen genomen 
waarvan 457 door de Franstalige kamers en 205 door de Nederlandstalige kamers. 
Onder de genomen beslissingen waren er 11 beslissingen van erkenning van het 
statuut van vluchteling (waarvan 2 Pakistanen, 2 Nepalezen en 2 Witrussen), één 
toekenning van de SB (Irak) en 91 weigeringen (19 Nepalezen, 10 Pakistanen, 7 
Yemenieten, 6 Kongolezen en 6 Russen). De achterstand bedraagt 10.806 dossiers of 
ongeveer 400 meer dan eind 2006.
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18. Op de vraag van Mijnheer Vinikas wat de oprichtingsdatum van de RVB betreft, legt
Mijnheer Van den Bulck uit dat het aantal rechters van RVB door de ministerraad 
bepaald moet worden en dit zal waarschijnlijk op 20 of 27 april gebeuren. 

Mededeling van de Voogdijdienst (de heer Georis)

19. Mijnheer Georis deelt mee dat er 161 NBM werden gesignaleerd aan de 
Voogdijdienst in maart 2007, waarvan 21 Ex-Joegoslaven, 44 Afghanen, 38 
Marokkanen en 36 Roemenen. De FOD Justitie en binnenlandse zaken werken aan de 
uitwerking van een omzendbrief over de tenlasteneming van de Europese 
minderjarigen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dat zal het mogelijk maken 
om de voertuigen van de Voogdijdienst te gebruiken om deze jongeren naar de  
observatie- en oriëntatiecentra te leiden. Men stelt vast dat jonge Roma’s in het 
algemeen zeer snel uit deze centra verdwijnen en dat zij in het begin vaak 
terughoudend reageren op de idee om aan een voogd toegewezen te worden. Verder
ontmoette de Voogdijdienst de scheepvaartpolitie van Brugge, Gent, Oostende en 
Antwerpen om de invalshoek van de tenlasteneming te bepalen van de personen die 
tijdens hun poging om naar Engeland over te steken, onderschept worden.

Mededeling van het UNHCR (de heer Westerveen)

20.  Mijnheer Westerveen deelt mee dat op 17 en 18 april een conferentie wordt gehouden 
in Geneve rond het antwoord op de humanitaire behoeften van de interne 
vluchtelingen en ontheemden in Irak en in de naburige landen.

21. Mijnheer Westerveen deelt het memorandum uit van het UNHCR dat opgesteld werd 
met het oog op de verkiezingen en gericht is aan de politieke partijen en handelt over
de bescherming van de vluchtelingen, de begunstigden van de subsidiaire bescherming 
en staatlozen in België.

Mededeling van OIM (de heer Halimi)

22. Mijnheer Halimi stelt een nieuw project voor aangaande de terugkeer naar Kongo. Dit 
project betreft personen die in 3 categorie (A, B en C) worden opgesplitst, zoals het 
geval was in een gelijksoortig project dat in 2004 is opgesteld. Het project bestaat uit 
de uitkering van 1.500 euro aan personen die verlangen om een eigen zaak te 
beginnen, alsook een reïntegratiepremie van 700 euro per persoon. Het 
inwerkingtreden van het project is al begonnen, maar heeft achterstand opgelopen 
door de verstoorde situatie die in Kongo heerst.

23. Mevrouw Ngo vraagt informatie over de vrijwillige terugkeer naar Iran. Mijnheer 
Halimi legt uit dat deze terugkeer zonder problemen gebeurt en dat de samenwerking 
met de ambassade goed is, die de laisser passer in één dag aflevert. 

Mededelingen van Fedasil (de heer Pleysier)

24. Mijnheer Pleysier deelt de statistieken van maart 2006 uit. De daling van de 
asielaanvragen kent als gevolg dat de bezetting in de opvangstructuren eveneens een 
dalende invloed heeft gehad (200 personen minder dan vorige maand en 1.000 
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personen minder dan afgelopen jaar). Het aantal illegale families met kinderen is 
eveneens licht gedaald. De bezettingsgraad van de opvangstructuren van NBM
daarentegen is lichtjes gestegen. De totale capaciteit van de opvangstructuren voor 
NMB telt 557 plaatsen, waarvan 100 in de observatie- en oriëntatiecentra. 

25. Op 10 en 11 april organiseren Fedasil en het CGVS een opleiding over de nieuwe 
asielprocedure voor de sociale assistenten van de opvangstructuren. 

1. De nieuwe opvangwet zou tussen 15 en op 27 april gepubliceerd moeten worden, dit 
samen met 5 Koninklijke Besluiten: KB aangaande de inwerkingtreding van de wet, 
KB betreffende de observatie- en oriëntatiecentra, KB over de medische bijstand, KB 
over het zakgeld, KB over de evaluatie van de individuele evolutie. 

2. Het vierde deel van de overheveling van residenten van de centra naar de LOI’s is 
begonnen. Zij betreft de families die sinds meer dan een jaar in de opvangcentra 
verblijven en de alleenstaanden die er sinds meer dan een jaar en half verblijven. Het 
gevolg van deze transfers is een daling van de bezettingsgraad in de centra en een 
lichte stijging van de bezettingsgraad in de LOI’s. Momenteel zijn er 2000 plaatsen 
beschikbaar over heel het netwerk. 

3. Informatiefiches voor de nieuwkomelingen zullen door Fedasil uitgegeven worden 
(het is hoofdzakelijk de directie van de dienst communicatie die met dit project belast 
is), zij moeten nog herlezen worden door de kabinetten. Deze fiches zullen in 9 talen 
vertaald worden (de vertaling zal door Brussel onthaal verzekerd worden). Dit werk 
stelt helaas de publicatie van andere zaken uit (bijvoorbeeld die van het jaarverslag 
van 2006).

Mededelingen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mevrouw Houben) 

4. Mevrouw Houben deelt mee dat VwV op 27 april een seminarie over resettlement zal 
organiseren. De plaatsen zijn slechts op uitnodiging beschikbaar.

Mededelingen van het BCHV

5. Mijnheer Vinikas legt uit dat het BCHV samen met haar partners al lang overwegen 
om een fonds op te richten in het kader van het programma familiehereniging. Dit 
fonds zou als doel hebben de financiering van bepaalde kosten zoals de DNA-tests, de 
administratieve kosten voor het verkrijgen van documenten en de reiskosten te
vergemakkelijken. Momenteel betaalt het UNHCR de reiskosten van de begunstigden 
van het programma van familiehereniging, maar deze financiële bijdrage zou 
opgeschort kunnen worden. Het BCHV en het UNHCR werken dus aan de oprichting 
van een fonds die het mogelijk zal maken om geld te lenen aan erkende vluchtelingen 
die met deze verschillende kosten worden geconfronteerd. Dit fonds zal zowel door 
het Impulsfonds (80.000 euro) als door UNHCR gefinancierd worden. Het zal door het 
BCHV gedurende een experimentele periode van twee jaar beheerd worden. Er zal een 
overeenkomst gesloten worden tussen het BCHV, Minister Dupont en het Centrum 
voor de Gelijkheid van Kansen die het Impulsfonds beheerd.
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6. Het BCHV is gevoelig voor de inspanningen van UNHCR ter bevordering van
resettlement. Inzake hervestiging heeft de Belgische overheid altijd op een Europees 
initiatief gewacht, hetgeen lang op zich zou kunnen laten wachten. Mijnheer Vinikas 
en Mevrouw Kumin, afgevaardigde van het UNHCR voor de Benelux, hebben een 
lezersbrief ondertekend rond dit thema die in de Morgen is verschenen en ook in de 
Franstalige pers zal verschijnen. Mijnheer Vinikas verwelkomt het initiatief van VwV 
op dat gebied en wijst erop dat er over dit onderwerp eveneens gesprekken hebben 
plaats gevonden bij CIRE.

7. Het BCHV werd door verschillende ledenorganisaties op de hoogte gebracht van de 
situatie van Irakezen die in België een wettelijk en definitief verblijf genieten en
familieleden hebben in buurlanden van Irak (Syrië, Jordanië), landen die talrijke 
vluchtelingen opvangen. Het BCHV zou een aanvraag willen indienen voor een 
humanitair visum voor deze groep mensen (enkele tientallen dossiers) en vraagt aan de 
verenigingen om gelijkaardige gevallen te signaleren aan Mevrouw Borremans, 
verantwoordelijke voor het programma familiehereniging van het BCHV. Mijnheer 
Vinikas merkt op dat België in het verleden reeds quota heeft ingevoerd voor het 
opvangen van vluchtelingen zoals bijvoorbeeld in de jaren 70 het geval was met de 
‘boat people’ en in de jaren ‘90 met de mensen die uit de Balkan vluchtten. 

8. Mijnheer Westerveen wijst erop dat in de Irakese context, de Palestijnen een bijzonder 
getroffen groep vormen. Hij vraagt of zij eveneens van dit project zouden kunnen 
genieten. Mijnheer Vinikas antwoordt dat er wordt voorzien dat de Palestijnen, die 
sinds lang in Irak zijn gevestigd eveneens van dit project zouden moeten genieten. 

9. Mijnheer Roosemont legt uit dat DVZ reeds humanitaire visa aan Irakezen uitgereikt
heeft maar dat ze dit geval per geval bekijken. Hij wijst erop dat deze benadering vaak 
sneller is dan een collectieve vraag.

De volgende contactvergaderingen zullen doorgaan op de volgende dinsdagen 8 mei en 
12 juni, op de zetel van Fedasil, Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel.



                                                



