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Verslag Contactvergadering 

van 17 november 2015 

 

 

Aanwezig: 

 

Dames: Blomaert (Ciré), Bonamini (VwV); Corvers (JRS-B), Daem (BCHV), D'Hoop (IOM), 

De Ryckere (UNHCR), Janssen (CAW Brussel - Foyer), Knikman (CAW Antwerpen), 

Machiels (Fedasil), Reulens (Agentschap I&I), van der Haert (BCHV), Van Liedekerke (DVZ), 

Vanhees (Medimmigrant), Vinois (Caritas). 

 

Heren: Buyck (Rode Kruis Vlaanderen), Claus (DVZ), Dermaux (CGVS), Georis (Dienst 

Voogdij), Jacobs (RvV), Verhoost (APD), Wissing (BCHV). 

 

Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van contactvergadering 

van 15 oktober 2015  

 

1. Mevrouw van der Haert opent de vergadering om 9u45. 

 

2. Het verslag van de vergadering van 20 oktober wordt goedgekeurd zonder commentaar.  

 
3. Mevrouw van der Haert leest volgende mededeling voor, uitgaande van de Raad van 

bestuur van het BCHV: 

 
“Tengevolge de stopzetting van de projectfinanciering van het BHCV na 31 december 2015 
en het feit dat er geen zicht is op nieuwe en structurele financiering in 2016, is het voor het 
BCHV niet mogelijk om nog nieuwe dossiers te behandelen of voor adviesverlening in te 
staan. De Raad van Bestuur van het BCHV heeft daarom besloten geen nieuwe dossiers 
meer te aanvaarden en om de hangende dossiers op een kwalitatieve wijze af te ronden. Alle 
cliënten zullen in de loop van de volgende weken worden gecontacteerd. Het BCHV vraagt 
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begrip voor deze situatie die door externe factoren en het uitblijven van toezeggingen inzake 
financiering wordt gedicteerd. Het BCHV betreurt dat hierdoor de juridische bijstand die het 
BCHV sedert jaren heeft geboden aan asielzoekers en erkende vluchtelingen en personen 
met subsidiaire bescherming in het gedrang komt.” 

 

Mevrouw van der Haert voegt er tevens aan toe dat om deze reden enkel een beknopt 
verslag van de contactvergadering zal worden opgesteld. 
 

Mededelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (De heer Claus) 

 

4. De heer Claus geeft volgende cijfers i.v.m. de maand oktober 2015:  

  Asielaanvragen 

 

 WTC 4698 

Centra 79 

Grens 33 

  Totaal 4810 

  Aantal werkdagen 22 

Aanvragen per werkdag (WTC) 213,55 

  Vorige maand 246,00 

Werkdagen vorige maand 22 

Verschil per werkdag -32,45 

  Absolute cijfers vorige maand 5512 

Verschil t.o.v. vorige maand -702 

Absolute cijfers zelfde maand vorig jaar 1693 

Verschil t.o.v. zelfde maand vorig jaar 3117 

  

Top 10 nationaliteiten 

 

Aantal 

 

Vorige maand 

 

Verschil met 

vorige maand 

 

1 Syrië 1497 1507 -10 

2 Afghanistan 2 1177 523 654 

3 Irak 748 2207 -1459 

4 Somalië 169 175 -6 

5 Onbepaald 118 141 -23 

6 Iran 85 54 31 

7 Albanië 83 59 24 

8 Congo DR 82 72 10 

9 Guinee  75 52 23 
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10 Rusland 70 76 -6 

 

 

Top in centra Aantal 

1 Marokko 17 

2 Pakistan 11 

3 Congo DR 10 

  Top aan de grens Aantal 

1 Kameroen 5 

 

 

 Beslissingen 

 

WTC 

 

Centra 

 

Grens 

 

Totaal 

 

Overdracht CGVS 2654 57 29 2740 

25/26quater 122 0 1 123 

Zonder voorwerp 77 7 0 84 

Totaal 2853 64 30 2947 

    

Meervoudige aanvragen 

 

Aantal 

 

Vorige 

maand 

Verschil met 

vorige maand 

Totaal 372 346 26 

Tweede AA 207 

 

 

Derde AA 90 

  Rest 75 

  

    Top 5 nationaliteiten meervoudig Aantal 

1 Afghanistan 63 

2 Rusland 38 

3 China 31 

4 Irak 19 

5 Guinee 18 

 

 

Vasthoudingen 

 Aantal 

74/6 §1bis (39bis) - ten gronde CGVS 0 

51/5 §1 (39ter) - Dublinonderzoek 21 

Dublin - uitvoering overdracht 61 

 

 

 

 Top landen van bestemming Aantal 

1 Italië 21 
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2 Duitsland 11 

3 Frankrijk 10 

  Vasthoudingen in terugkeerhuizen Aantal 

Koppels 0 

Alleenstaande ouders 0 

Kinderen 0 

  

    Niet-begeleide minderjarigen Aantal M V 

 

563 522 41 

Leeftijdscategorie  

0-13 68 

  14-15 212 

  16-17 283 

  

    Top nationaliteiten NBMV Aantal 

1 Afghanistan 355 

2 Syrië 112 

3 Irak 26 

4 Guinee 12 

 

5. Er waren geen specifieke vragen op voorhand doorgestuurd. Toelichting werd gegeven 

over volgende onderwerpen: 

 

6. Toepassing Dublin: de heer Claus deelt mee dat de Dublin III-Verordening zondermeer 

wordt toegepast. De heer Jacobs bevestigt dat de RvV niet systematisch alle overdrachten 

aan Hongarije schorst, maar wel de meeste. Overdrachten aan Italië worden door de RvV 

geschorst voor kwetsbare gevallen. 

 
7. Beslissingen zonder voorwerp: de heer Claus zegt dat dit meestal te wijten is aan het feit 

dat persoon niet opdaagt op de datum waarop hij geconvoceerd is, terwijl dit op de bijlage 26 

vermeld is. Normaal is die convocatie binnen de maand en is er geen risico op detentie. 

Mevrouw Vinois wijst er op dat veel nieuwe sociale assistenten bij nieuwe opvanginitiatieven 

hier niet van op de hoogte zijn en het vaak ook moeilijk is ter plaatse te geraken. 

 
8. Registratieachterstand: de heer Claus beweert dat momenteel iedereen min of meer 

binnen de vijftien dag, dus tien werkdagen, geregistreerd wordt. Het probleem van de 

wachtzaal wordt opgelost door de ingebruikname van extra ruimtes en WTC III. De kwestie 

van de volle pre-opvang valt niet onder de bevoegdheid van de DVZ, noch van Fedasil, maar 
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wordt door het Rode Kruis en Croix-rouge georganiseerd (elk 500 plaatsen). Er is daar 

inderdaad geen buffer meer. 

 
9. Inschrijving vreemdelingenregister: een aantal personen met een beschermingsstatuut 

zijn na aankomst van hun gezinsleden verkeerdelijk uit het vreemdelingenregister geschrapt 

en in het wachtregister ingeschreven. De heer Claus zegt dat dit rechtgezet kan worden door 

de dienst Administratie & Registratie of hemzelf bij de DVZ te contacteren. 

 

10. Brief Staatsecretaris aan asielzoekers: er is een nieuwe brief die aan alle 

asielzoekers zonder onderscheid o.b.v. nationaliteit overhandigd wordt door de DVZ op het 

moment van de registratie. Er is algemene verontwaardiging o.m. omwille van de feitelijke 

fouten – de wetswijziging die het verblijfsrecht van vluchtelingen in de tijd beperkt is nog niet 

behandeld door het parlement en de ‘financial allowances’ worden nog wel degelijk 

toegekend – en het feit dat de tekortkomingen van België aan zijn EU-rechterlijke 

verplichtingen als afschrikmethode gebruikt wordt. Dit staat op gespannen voet met het recht 

op / de toegang tot asiel, de erin aangehaalde elementen hebben geen enkel relevantie bij 

de behandeling van een asielaanvraag en dit bemoeilijkt het werk van de sociale 

assistenten. De heer Dermaux benadrukt dat het CGVS hier op geen enkel manier bij 

betrokken is.  

 
11. Pilootproject versnelde procedure Syriërs: voor dossiers die geen Dublingevallen 

zijn, worden ongeveer 15 dossiers per dag door 5 gedetacheerde protection officers van 

CGVS behandeld bij de DVZ voor versnelde overdracht aan en (positieve) beslissing door 

het CGVS. De evaluatie van deze procedure door het CGVS is bezig en er wordt aan 

uitbreiding ervan gedacht. 

 
Mededelingen van het CGVS (De heer Dermaux) 

 

12. De heer Dermaux zet de cijfers van de maand oktober uiteen die terug te vinden zijn 

op de website van het CGVS:1 1.609  beslissingen genomen, waarvan 1.342 beslissingen 

ten gronde (657 erkenningen van de vluchtelingenstatus en 137 toekenningen van de 

subsidiaire bescherming), en waarvan 247 beslissingen bij de behandeling van meervoudige 

asielaanvragen (95 beslissingen tot inoverwegingneming).  

 

13. De 5 voornaamste herkomstlanden van erkende vluchtelingen in het jaar 2015 

t.e.m. oktober zijn:  

 
Land van herkomst  Aantal erkenningen  %  

                                                 
1
 http://www.cgvs.be/nl/cijfers  
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1 Syrië   1.777    92,1%  

2 Onbepaald   499    81,5%  

3 Eritrea   438    93,2%  

4 Irak    392    47,4%  

5 Afghanistan   361    41,0% 

 
14. De voornaamste herkomstlanden de begunstigden van een subsidiaire 

bescherming in 2015 zijn:  

 

Land van herkomst  Aantal toekenningen  %  

1 Afghanistan   335    38,1%  

2 Irak    255    30,8%  

3 Somalië   227    48,5%  

4 Syrië   100    5,2%  

5 El Salvador   32    82,1% 

 

15. Er waren geen specifieke vragen op voorhand doorgestuurd. Toelichting werd 

gegeven over volgende onderwerpen: 

 

16. Asielcrisis in Europa: de heer Dermaux drukt zijn bezorgdheid uit over het 

asielsysteem.  Verschillende landen kampen met ernstige problemen om de forse verhoging 

van de asielinstroom te behandelen, niet alleen Duistland maar ook Finland, Oostenrijk, 

Zweden. In dit laatste land was er verleden maand een instroom van 24.000 asielzoekers, 

waarvan 9.300 niet begeleide minderjarigen uit Afghanistan. 

 
17.  Parlement : op 1 oktober 2015 werd de commissaris-generaal gehoord door de 

Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Een verslag van deze hoorzitting is te vinden op:  

http://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/54/1413/54k1413001.pdf#search="1413". Een 

hoorzitting over staatloosheid is gepland op het Senaat. 

 

18.  Personeel : In de context van de verhoogde asielinstroom werden aan het CGVS de 

middelen toegekend om 120 nieuwe medewerkers aan te werven (105 protection officers en 

15 administratieve assistenten). 33 van hen zijn in oktober begonnen en 34 in november. De 

resterende medewerkers zullen in december en januari van start gaan. Een opleiding van 3 à 

4 weken is nodig vooraleer ze operationeel zijn.  

 

19.  Afghaanse NBMV’s : de heer Dermaux meldt dat de commissaris-generaal een 

speciale actie heeft uitgewerkt voor de Afghaanse NBMV’s. Om op voorhand een beter zicht 

te krijgen op hun situatie zal het CGVS voortaan een vraag om informatie sturen naar alle 
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Afghaanse NMBV’s voordat het gehoor plaatsvindt. Er wordt hen gevraagd om precieze 

informatie te geven over hun ouders, hun huidige en vorige verblijfplaatsen. Er wordt ook 

gevraagd om kopieën van bewijselementen en hun paspoort en identiteitskaart. Zolang deze 

informatie niet wordt verstuurd zal het dossier niet worden behandeld. Deze maatregel geldt 

in eerste instantie voor de NMBV’s uit Afghanistan maar zal later kunnen worden uitgebreid 

naar NMBV’s uit andere landen. Zie: http://www.cgvs.be/nl/actueel/tijdelijke-beslissingsstop-

voor-minderjarigen-uit-afghanistan 

 

20.  Resettlement : de selectieprocedure voor de herinstallatie van 300 personen werd 

recent afgerond. De selectie van de 250 resterende personen in het quotum voorzien voor 

resettlement in 2015 zal eventueel op dossier kunnen gebeuren, beaamt de heer Claus. 

Mevrouw Bonamini vraagt of het wel realistisch is om te verwachten dat bovenop het quotum 

voor 2016, nl. 550 personen, er nog 250 bij zullen komen die voor 2015 waren voorzien. Zie: 

http://www.cgvs.be/nl/actueel/hervestiging-van-300-vluchtelingen-naar-belgie-2015 

 

21.  Beleid ivm Bagdad :  mevrouw Vinois verwijst naar de hoge beschermingsgraad van 

Irakezen in Duistland (97,3% vluchtelingestatus, de rest subsidiaire bescherming of nationale 

status; 12.000 beslissingen voor 19.000 dossiers). Ze vraagt waarom het CGVS, voor 

gelijkaardige situaties, niet langer subsidiaire bescherming verleent. De heer Dermaux 

verwijst naar de beschermingsgraad in andere EU lidstaten, die soms ver onder het Belgisch 

cijfer ligt, bv. in Nederland en Zweden (ongeveer 35% in beide landen). Het EU gemiddelde 

is 79% vluchtelingenstatus en 7% subsidiaire bescherming, wat overeenkomt met het 

Belgisch gemiddelde. De heer Wissing vindt het vreemd dat de terugkeer, die door de 

overheid wordt gepromoot, nadien als argument wordt gebruikt om bescherming te weigeren 

aan asielzoekers uit Bagdad. De heer Dermaux verduidelijkt dat na een nieuwe evaluatie van 

de situatie in Bagdad en de nabije omgeving, het CGVS van oordeel is dat er geen reëel 

risico is op ernstige schade voor iedere persoon uit deze regio. Elk dossier wordt individueel 

onderzocht en rekening houdend met de individuele situatie van de asielzoeker zal er 

bescherming worden toegekend indien dit nodig blijkt. 

 

22.  Wat betreft de behandeling door het CGVS van Albanese asielaanvragen, wijst de heer 

Dermaux erop dat in geval van een verwerping van de aanvraag het wel degelijk gaat om 

een beslissing ten gronde (dus niet een beslissing tot niet-inoverwegingname). De praktijk op 

het CGVS is op dit punt dus niet veranderd ten opzichte van verleden jaar. Het beleid van het 

CGVS ivm Burundi en de cijfers over veilige landen zullen op de vergadering van 15/12 

worden meegedeeld. 

 

Mededelingen van de RvV (De heer Jacobs) 
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23. In september 2015 bedroeg de totale input in asielmaterie bij de RvV 381 beroepen. 

In dezelfde maand werden er 754 arresten gewezen. Qua instroom ging het vooral om 

beroepen die ingediend werden door asielzoekers uit DR Congo (34), Afghanistan (29, 

Guinee (28), Cameroen en Irak (20). Voor de beroepen na een meervoudige asielaanvraag 

ging het in augustus 2015 om asielzoekers uit Afghanistan (13), Congo DR en Guinee (6) en 

Irak en Albanië (5). Er werden in september 2015 ook 112 beroepen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid (UDN) ingesteld en 9 beroepen in versnelde procedure. 

 

24. Op 1 oktober 2015 bedroeg de totale werklast inzake asielgeschillen 2.618 dossiers, 

exclusief de historische achterstand van hangende beroepen van de VBC (88). 

 
25. De output bedroeg in september 2015 voor 81,5% weigeringen (480 arresten), 3,5% 

erkenningen van de vluchtelingenstatus in toepassing van de Vluchtelingenconventie (22), 

0,5 % toekenningen van de subsidiaire bescherming (3) en 14, 3% vernietigingen (84). De 

technische weigeringen (in toepassing van artikel 55 van de Vreemdelingenwet) en 

afstanden van geding zijn hier niet bij inbegrepen. 

 
26. Wat het migratiecontentieux betreft, werden het merendeel van de beroepen 

aangetekend tegen weigeringen van zgn. artikelen 9.3, 9bis- (178) en 9ter-aanvragen (111). 

Het aantal hangende beroepen in de migratiecontentieux op 1 oktober 2015 bedroeg nog 

24.839. 

 
27. De heer Jacobs deelt mee dat de RvV de regering heeft gevraagd om 15 nieuwe 

attachés aan te werven. 

 
Mededelingen van de Dienst Voogdij (De heer Georis) 

 
28. In oktober 2015 waren er 748 signalementen voor NBMV, waarvan 688 nieuwkomers 

voor NBMV, in november al 484; dat zijn stevige toenames. In oktober werd voor 280 

(ongeveer 30%) een leeftijdstest gevraagd. In totaal ware, er in oktober 225 definitieve 

aanstellingen van een voogd. Top 3 nationaliteit: Afghanistan, Syrië en DRC.  

 

29.       De heer Georis verduidelijkt nog een aantal kwesties i.v.m. de voogdij:  

- Er wordt gepoogd families met een NBMV (neefje bvb.) samen te houden. Als er geen 

voogd wordt aangesteld betekent dit dat ze samen moeten wachten op de behandeling van 

hun asielaanvraag. 

- Uit 216 leeftijdstests (in oktober) bleken er 131 meerderjarig te zijn (216 resultaten 

gekregen, maar 280 testen uitgevoerd). 
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- Ten gevolge van een aantal vernietigingsarresten van de Raad van State, motiveert de 

dokter nu ook waarom het laagste leeftijdsresultaat van de subtests niet in rekening gebracht 

wordt bij het oordeel over de min- of meerderjarigheid. 

- Er worden volop voogden gerekruteerd.  

 

30. Mevrouw Vinois vraagt of het klopt dat slechts in één derde van de signalementen 

een voogd wordt aangesteld. De heer Wissing bevestigt cijfers gezien te hebben waaruit 

blijkt dat er op een goeie 3.000 signalementen in 2015 nog maar 1.000 een voogd 

aangesteld kregen.  De heer Georis betwijfelt dit. Er zijn ongeveer 500 NBMV die wachten 

voor een voogd. Kwetsbare jongeren krijgen onmiddellijk een voogd, een groot deel wanneer 

ze naar de tweede opvangfase gaan, en degene met twijfel, nadat een test is gebeurd (1.250 

twijfels). Met de huidige instroom en aanwervingen van voogden zullen we de achterstand in 

januari kunnen inhalen, om dan alweer vlug een achterstand te krijgen. 

 

31. Naar aanleiding van de contactvergadering van oktober werd volgende vraag aan de 

Dienst Voogdij: “Hebt u problemen om voogden aan te stellen voor de NBM 

asielaanvragers? Hebt u een strategie aangepast aan de actuele situatie van sterke 

vermeerdering van de aanvragen, inclusies de NBM ? Is er een voorrang voor de meest 

kwetsbaren ?” De Dienst Voogdij bezorgde volgend schriftelijk antwoord aan het BCHV: 

« De Dienst Voogdij, net als andere overheidsdiensten, wordt momenteel geconfronteerd 

met een groeiend aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Tegenwoordig 

registreren wij meer dans 500 signalementen per maand en het aantal lopende voogdijen 

overschrijdt de 2.000, wat dus onze actuele signalementcapaciteit te boven gaat. Begin 2015 

waren er te veel voogden voor het toen aantal nieuwkomers. Al in augustus 2015 richtte de 

dienst Voogdij een brief aan al haar voogden waarin hun gevraagd werd of ze bereid waren 

meer voogdijen op te nemen. Bij deze gelegenheid herhaalden sommige voogden hun 

beschikbaarheid om meer voogdijen op te nemen. Bovendien hebben perscampagne rond 

voogdij en oproep tot kandidaat-voogden ervoor gezorgd dat meer dan 400 mensen zich 

kandidaat stelden. Selectieprocedures zijn aan de gang sinds september, succesvolle 

kandidaten moeten nog een basisopleiding krijgen. Eind dit jaar zullen we al over een groep 

van 60 nieuwe voogden kunnen beschikken. Verder werd een dossier voorgelegd aan de 

Ministerraad en heeft deze op 11 september 2015 besloten om bijkomende financiële 

middelen toe te kennen aan de Dienst Voogdij om enerzijds zijn personeelsdienst te 

versterken, en anderzijds, (tijdelijke) professionele voogden via verenigingen waarmee de 

dienst Voogdij samenwerkingsakkoorden concludeerde, aan te werven. De verenigingen zijn 

volop bezig met de aanwervingsprocedure. Deze maatregelen moeten bijdragen tot het 

inhalen van de achterstand inzake benoeming van voogden, maar dit zal nog enige tijd in 

beslag nemen vooraleer een normale situatie is hersteld. Bij de aanwijzing van een voogd, 

wordt prioriteit verleend aan zeer jonge en de meest kwetsbare NBMV. » 
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Mededelingen van IOM (Mevrouw D’Hoop) 

 

32. In oktober 2015 waren er 549 vrijwillige terugkeerders. De voornaamste 

bestemmingslanden voor die maand waren: Irak (324), Rusland (40), Oekraïne (38), 

Roemenië (29) en Kosovo (15). Sinds januari 2015 zijn er reeds 547 vrijwillig teruggekeerd 

naar Irak waarvan 154 personen re-integratiesteun genoten – daarmee is België nummer 

één. Voor het jaar 2015 telt men in totaal 2.862 terugkeerders. 

 

33. Van deze vrijwillige terugkeerders werden er 308 doorgestuurd door Fedasil, 235 door 

NGO’s en 3 door de opvangstructuren van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze kwamen 

voornamelijk uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest (239), de Provincie Antwerpen (83) en Luik 

(56). Van deze personen waren er 198 zonder wettig verblijf, 269 personen waren 

uitgeprocedeerde asielzoekers en 82 personen hadden afstand gedaan van hun 

asielprocedure. De voornaamste continenten van bestemming van deze vrijwillige 

terugkeerders waren: Azië (369), Europa (146), en Afrika (22). 

 
34. In oktober 2015 waren er onder de begunstigden van het re-integratieprogramma, 

volgende kwetsbare profielen: 14 medische dossiers, 2 NBMV, en 12 families.  

 
35. Mevrouw D’Hoop deelt tevens mede dat IOM op dit ogenblik een onderzoek voert 

rond de beweegredenen van terugkeer van Irakezen en zal hierover een document 

opstellen. Wat hun profiel betreft zijn het vaak alleenstaande mannen die slechts korte tijd 

hier verblijven en hoofdzakelijk terugkeren naar Bagdad, Basra en Najaf. IOM voert ook 

groepsadvies uit rond vrijwillige terugkeer voor deze groep. IOM zal in dit kader ook andere 

Europese bureaus consulteren voor informatie. 

 

Mededelingen van UNHCR (Mevrouw de Ryckere) 

 
36. Mevrouw de Ryckere wijst op de nieuwe “UNHCR Position Paper on returns to 

Libya”.2  

 

37. Mevrouw de Ryckere informeert tevens dat UNHCR beter zicht tracht te krijgen op de 

situatie van vrijwillige terugkeerders naar Irak maar dat zij moeilijk toegang hebben tot deze 

doelgroep. UNHCR wenst deze personen te ontmoeten. UNHCR roept dan ook op, indien 

organisaties en/of personen hierover informatie hebben, contact op te nemen met UNHCR. 

 

                                                 
2
 High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Libya, 12 November 

2014, beschikbaar op  http://www.refworld.org/docid/54646a494.html 
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Mededelingen van Fedasil (Mevrouw Machiels) 

 
38. Mevrouw Machiels licht de kerncijfers van oktober 2015 toe. In oktober 2015 

bedroeg de totale instroom in het opvangnetwerk 6.233 personen. Daartegenover stond een 

uitstroom van 1.763 personen. Dat komt neer op een netto-instroom van 4.470 personen.  

 

39. De bezettingsgraad in oktober 2015 was 98,08%. In absolute cijfers betekent dit een 

bezetting van 26.160 inwoners op een totaal van 26.671 plaatsen. De bezettingsgraad van 

de collectieve centra bedroeg 100,14%, terwijl voor de individuele opvang deze 94,83% 

bedroeg. 

 
40. Mevrouw Machiels deelt tevens mede dat er 4 nieuwe instructies werden 

uitgevaardigd door Fedasil rond volgende thema’s: Hulp bij vertrek (23/10), Dublin 

beslissingen (20/10), Aanpassing terugkeertraject (20/10), NBMV – leeftijdstwijfel/17+ 

toewijzing aan volwassenplaatsen (20/10). 

 

 

De laatste (?) contactvergadering vindt plaats op 

15 december 2015 

Fedasil, Kartuizersstraat 19-21, 1000 Brussel 

 

 

 

 


