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VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING 

 

10 september 2012 

 

 

 

Aanwezigen  

Dames: Addae (VwV), Blommaert (CIRE), Bonamini (VWV), Daem (BCHV), Dupont (Amnesty), Goris 

(CGKR), Kerstenne (Croix-Rouge), Lepoivre (BCHV), Machiels (Fedasil), Maes (BCHV), Ouafa (Dokters 

van de wereld), Reulens (KM-I), Schockaert (UNHCR), Sebastiano (Voogdijdienst), Van Balberghe 

(CGVS), van der Haert (BCHV), Verbruggen (Foyer), Verstrepen (OVB) 

 

Heren: Beys (Caritas), Claus (DVZ), Dijon (JRS), Halimi (IOM), Eeckhout (DVZ), Jacobs (RvV), Van den 

Bulck (CGVS), Van Overstraeten (JRS), Verhoost (APD)  

 

Opening van de vergadering door de mevrouw van der Haert 

 

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

 

2. Mevrouw van der Haert verwelkomt de heer Wim Eeckhout (DVZ), die de heer Geysen zal 

vervangen bij DVZ vanaf 1 oktober. Tevens wordt mevrouw Sophie Van Balberghe verwelkomd als 

nieuwe adjunct- commissaris bij het CGVS. Tenslotte verwelkomen we de nieuwe directeur van JRS-

Belgium. 

 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van juni 2012 

 

3. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Mededelingen van DVZ (de heer Claus en de heer Eeckhout) 

 

4. In de maand juni 2012 werden in totaal 1.726 asielaanvragen ingediend, waarvan 1.658 op 

het grondgebied, 30 in gesloten centra en 38 aan de grens. Op het grondgebied is dit een gemiddelde 

van 78, 95 asielaanvragen per werkdag (21 werkdagen). Dit betekent t.o.v. mei 2012 een daling in 

absolute cijfers van 59 aanvragen, en een daling van 11,89 per werkdag. Dit houdt een daling in ten 

opzichte van mei 2011 van 147 aanvragen. 
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5. De tien meest voorkomende landen van herkomst waren in juni 2012: Afghanistan (261), 

Guinee (125), Rusland (117), DR Congo (90), Kosovo (85), Irak (76), Pakistan (72), Servië (65), Albanië 

(59) en Syrië (56). In de gesloten centra werden de asielaanvragen o.a. ingediend door personen 

afkomstig uit Turkije (3). Aan de grens werden asielaanvragen o.a. ingediend door personen 

afkomstig uit DR Congo (10), Irak (4) en Kameroen (3). 

 

6. In de maand juli 2012 werden in totaal 1.866 asielaanvragen ingediend, waarvan 1.783 op 

het grondgebied, 43 in gesloten centra en 40 aan de grens. Op het grondgebied is dit een gemiddelde 

van 81,02 asielaanvragen per werkdag (22 werkdagen). Dit betekent t.o.v. juni 2012 een stijging in 

absolute cijfers van 140 aanvragen, en een stijging van 2,10 per werkdag. Dit houdt een daling in ten 

opzichte van juli 2011 van 53 aanvragen. 

 

7. De meest voorkomende landen van herkomst waren in juli 2012: Afghanistan (229), Guinee 

(158), Rusland (130), DR Congo (97), Albanië (78), Kosovo (74), Servië (58), Pakistan (56) en Syrië (56). 

In de gesloten centra werden de asielaanvragen o.a. ingediend door personen afkomstig uit 

Afghanistan (6), Pakistan (6), Nigeria (5), Armenië (4) en DR Congo (3). Aan de grens werd asiel 

hoofdzakelijk aangevraagd door personen uit Syrië (5), Congo DR (4), China (3), Guinee (3), Ivoorkust 

(3) en Sierra Leone (3). 

 

8. In de maand augustus 2012 werden in totaal 1.627 asielaanvragen ingediend, waarvan 1.557 

op het grondgebied, 29 in gesloten centra en 41 aan de grens. Op het grondgebied is dit een 

gemiddelde van 70,77 asielaanvragen per werkdag (22 werkdagen). Dit betekent t.o.v. juli 2012 een 

daling in absolute cijfers van 239 aanvragen, en een daling van 10,28 per werkdag. Dit houdt een 

daling in ten opzichte van augustus 2011 van 522 aanvragen. 

 

9. De tien meest voorkomende landen van herkomst waren in augustus 2012: Afghanistan 

(167), Rusland (137), Guinee (131), DR Congo (103), Kosovo (85), Syrië (77), Albanië (73), Irak (54), 

Pakistan (52) en Servië (45). In de gesloten centra werden de asielaanvragen hoofdzakelijk ingediend 

door personen afkomstig uit Rusland (5), Marokko (4) en Turkije (3). Aan de grens werd asiel 

hoofdzakelijk aangevraagd door personen uit Kameroen (6), Syrië (6), DR Congo (5), Ivoorkust (4), 

India en Irak (3). 

 

10. In totaal werden in juni 2012 op het grondgebied 1.858 asieldossiers afgesloten en 1.729 

beslissingen genomen door de DVZ: 1.235 asielaanvragen werden aan het CGVS overgemaakt, 330 

(meervoudige) asielaanvragen niet in overweging genomen (13 quater) en 164 kregen een 

weigeringsbeslissing o.b.v. de Dublin-Verordening (26 quater). Daarbovenop werden 129 aanvragen 

zonder voorwerp verklaard. Daarnaast zijn 24 dossiers van asielzoekers in gesloten centra afgesloten: 

9 werden er overgemaakt aan het CGVS, 10 niet in overweging genomen (13quater), 4 geweigerd 

o.b.v. de Dublin-Verordening en 1 zonder voorwerp verklaard. Ten slotte werden 35 dossiers van 

asielzoekers aan de grens afgesloten: 30 werden overgemaakt aan het CGVS, 3 niet in overweging 

genomen (13 quater) en 2 werden geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening (25 quater). 
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11. In totaal werden in juli 2012 op het grondgebied 1.694 asieldossiers afgesloten door de DVZ. 

Er werden op het grondgebied 1.536 beslissingen genomen: 1.112 asielaanvragen werden aan het 

CGVS overgemaakt, 336 (meervoudige) asielaanvragen niet in overweging genomen (13 quater) en 

88 kregen een weigeringsbeslissing o.b.v. de Dublin-Verordening (26 quater). Daarbovenop werden 

158 aanvragen zonder voorwerp verklaard. Daarnaast zijn 46 dossiers van asielzoekers in gesloten 

centra afgesloten: 19 werden er overgemaakt aan het CGVS, 19 niet in overweging genomen (13 

quater), 4 geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening en 4 zonder voorwerp verklaard. Ten slotte 

werden 36 dossiers van asielzoekers aan de grens afgesloten: 19 werden overgemaakt aan het CGVS, 

5 niet in overweging genomen (13 quater) en 12 werden geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening (2 

5quater). 

 

12. In totaal werden in augustus 2012 op het grondgebied 1.742 asieldossiers afgesloten door de 

DVZ. Er werden 1.615 beslissingen genomen: 1.139 asielaanvragen werden aan het CGVS 

overgemaakt, 345 (meervoudige) asielaanvragen niet in overweging genomen (13 quater) en 131 

kregen een weigeringsbeslissing o.b.v. de Dublin-Verordening (26 quater). Daarbovenop werden 127 

aanvragen zonder voorwerp verklaard. Daarnaast zijn 29 dossiers van asielzoekers in gesloten centra 

afgesloten: 15 werden er overgemaakt aan het CGVS, 13 niet in overweging genomen (13 quater), 0 

geweigerd o.b.v. de Dublin-Verordening en 1 zonder voorwerp verklaard. Ten slotte werden 38 

dossiers van asielzoekers aan de grens afgesloten: 34 werden overgemaakt aan het CGVS, 4 niet in 

overweging genomen (13 quater). 

 

13. In juni 2012 werden 566 meervoudige asielaanvragen ingediend. 392 ervan waren een 

tweede asielaanvraag, 127 een derde asielaanvraag en 47 een vierde aanvraag of meer. Dit gebeurde 

hoofdzakelijk door asielzoekers uit Kosovo (68), Rusland (67), Afghanistan (52), Guinee (48) en Servië 

(41). 

 

14. In juli 2012 werden 589 meervoudige asielaanvragen ingediend. 423 ervan waren een 

tweede asielaanvraag, 116 een derde asielaanvraag en 50 een vierde aanvraag of meer. Dit gebeurde 

hoofdzakelijk door asielzoekers uit Guinee (79), Rusland (62), Kosovo (54), Afghanistan (50) en Servië 

(35). 

 

15. In augustus 2012 werden 504 meervoudige asielaanvragen ingediend. 347 ervan waren een 

tweede asielaanvraag, 95 een derde asielaanvraag en 62 een vierde aanvraag of meer. Dit gebeurde 

hoofdzakelijk door asielzoekers uit Rusland (71), Kosovo (51), Guinee (43), Afghanistan (40) en 

Albanië (27). 

 

16. In juni 2012 waren er geen opsluitingen op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 39bis – in 

afwachting van de behandeling van de asielaanvraag). Wat de Dublindossiers betreft, werden in het 

totaal 72 personen opgesloten, waarvan 1 op basis van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 ter – in afwachting 

van een beslissing over de verantwoordelijke lidstaat) en 71 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 



 

4

asielaanvragen waren: Spanje (13), Italië (12), Verenigd Koningrijk (12), Frankrijk (9) en Nederland 

(8). Eén koppel en 1 alleenstaande ouder met in totaal 1 kind werden overgebracht naar de 

terugkeerwoningen. 

 

17. In juli 2012 waren er geen opsluitingen op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 39bis – in 

afwachting van de behandeling van de asielaanvraag). Wat de Dublindossiers betreft, werden in het 

totaal 61 personen opgesloten, waarvan 1 op basis van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 ter – in afwachting 

van een beslissing over de verantwoordelijke lidstaat) en 60 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: Verenigd Koningrijk (24), Spanje (12), Duitsland (7), Frankrijk (4) en Nederland 

(3). Een gezin zonder kinderen werd opgesloten. Eén koppel en 3 alleenstaande ouders met in totaal 

4 kinderen werden overgebracht naar de terugkeerwoningen. 

 

18. In augustus 2012 waren er vier opsluitingen op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 39bis – 

in afwachting van de behandeling van de asielaanvraag). Wat de Dublindossiers betreft, werden in 

het totaal 84 personen opgesloten, waarvan 1 op basis van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 ter – in 

afwachting van een beslissing over de verantwoordelijke lidstaat) en 83 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: Verenigd Koningrijk (33), Polen (8), Frankrijk (7), Italië (7), Spanje (13), 

Duitsland (6) en Nederland (6). Drie koppels en 5 alleenstaande ouders met in totaal 10 kinderen 

werden overgebracht naar de terugkeerwoningen. 

 

19. Er waren in juni 2012 376 ‘Eurodac-hits’ – 42 meer dan in mei 2012. De belangrijkste EU-

lidstaten waarvoor een Eurodac hit aangetroffen werd, zijn Griekenland (104), Polen (44), Italië (43), 

Duitsland (27), Frankrijk (27), Nederland (24), Spanje (19), Verenigd Koningrijk (15), Zweden (15) en 

Zwitserland (11). 

 

20. Er waren in juli 2012 373 ‘Eurodac-hits’ – 3 minder dan in juni 2012. De belangrijkste EU-

lidstaten waarvoor een hit aangetroffen werd, zijn Griekenland (92), Polen (63), Italië (39), Duitsland 

(32), Zweden (21), Spanje (20), Nederland (18), Oostenrijk (14), Frankrijk (12), Hongarije (9) en 

Verenigd Koningrijk (9).  

 

21. Er waren in augustus 2012 359 ‘Eurodac-hits’ – 14 minder dan in juli 2012. De belangrijkste 

EU-lidstaten waarvoor een hit aangetroffen werd, zijn Griekenland (92), Polen (63), Italië (39), 

Duitsland (32), Zweden (21), Spanje (20), Nederland (18), Oostenrijk (14), Frankrijk (12) en Verenigd 

Koningrijk (9).  

 

22. In juni 2012 heeft DVZ 132 NBMV ingeschreven als gevolg van een asielaanvraag ingediend 

op het grondgebied. Er waren 118 jongens en 14 meisjes. 8 NBMV waren tussen 0 en 13 jaar, 25 
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tussen 14 en 15 jaar oud en 99 tussen 16 en 17. De voornaamste herkomstlanden van deze NBMV 

waren: Afghanistan (84), Guinee (17), Pakistan (5), DR Congo (3) en Siërra Leone (3). 

 

23. In juli 2012 heeft DVZ 118 NBMV ingeschreven als gevolg van een asielaanvraag ingediend op 

het grondgebied. Er waren 94 jongens en 24 meisjes. 8 NBMV waren tussen 0 en 13 jaar, 26 tussen 

14 en 15 jaar oud en 84 tussen 16 en 17. De voornaamste herkomstlanden van deze NBMV waren: 

Afghanistan (58), Guinee (19), Somalië (7), Pakistan (6), Burundi, Servië en Mali (elk 3). 

 

24. In augustus 2012 heeft DVZ 124 NBMV ingeschreven als gevolg van een asielaanvraag 

ingediend op het grondgebied. Er waren 97 jongens en 27 meisjes. 8 NBMV waren tussen 0 en 13 

jaar, 29 tussen 14 en 15 jaar oud en 87 tussen 16 en 17. De voornaamste herkomstlanden van deze 

NBMV waren: Afghanistan (55), Guinee (14), DR Congo (7), Senegal (6) en Kameroen (5). 

 

25. De heer Beys vraagt of er steeds een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) wordt 

afgeleverd na betekening van een bijlage 13 quater. De heer Claus antwoordt dat een bijlage 13 

quater zonder BVG enkel wordt afgeleverd indien voor de betrokkene tevens een andere procedure 

hangende is, bijvoorbeeld een aanvraag 9ter of 9bis. Zolang de andere procedure loopt, zal geen BVG 

betekend worden.  

 

26. Mevrouw Kerstenne wijst op de problematiek van identificatie van personen in het bezit van 

een bijlage 35 (en geen attest van immatriculatie (AI) zoals voorheen). Ze verduidelijkt dat deze 

personen, door hun gebrek aan identiteitsbewijs, problemen ondervinden om bijvoorbeeld hun 

kinderen in een school in te schrijven, om geld af te halen of om naar de Post te gaan. Ze vraagt of de 

DVZ in dergelijke situaties geen AI kan afleveren. De heer Claus verduidelijkt dat de DVZ op dergelijke 

niveaus (Post, bank, school….) niet kan tussenkomen indien deze instanties de bijlage 35 niet als 

identiteitsdocument willen aanvaarden. Hij benadrukt dat de bijlage 35 duidelijk vermeldt dat het 

geen identiteitsdocument is en voegt hieraan toe dat een AI trouwens ook geen identiteitsdocument 

is. Het is immers de wet welke bepaalt welke documenten de DVZ kan afleveren, afhankelijk van de 

procedure waarin betrokkene zicht bevindt. 

 

27. De heer Claus deelt nog mede dat de asielstatistieken binnenkort op de website van de DVZ 

zullen verschijnen.  

 

Mededelingen van CGVS (de heer Van den Bulck en Mevrouw Van Balberghe) 

 

28. De heer Van den Bulck verwelkomt de nieuwe Franstalige adjunct-commissaris, Mevrouw 

Sophie Van Balberghe. 

 

29. De heer Van den Bulck informeert dat wat betreft de instroom van asielaanvragen er een 

zeer hoog aantal meervoudige asielaanvragen wordt vastgesteld, zowel in absolute als relatieve 

cijfers, ook in vergelijking met andere EU-landen. Voor bepaalde nationaliteiten (Rusland en Balkan) 
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bedraagt het aantal meervoudige asielaanvragen meer dan 50-60%. Dit vereist in de eerste plaats 

een onderzoek van factoren en in de tweede plaats maatregelen.  

 

30. In juni 2012, informeert de heer Van den Bulck, heeft het CGVS 1.772 beslissingen genomen: 

274 erkenningen van de vluchtelingenstatus, 118 toekenningen van de subsidiaire bescherming en 7 

uitsluitingen. De voornaamste herkomstlanden van personen die de vluchtelingenstatus verkregen, 

waren: Guinee (41), Afghanistan (37), Rusland (29), Irak (24) en China (21). Voor de subsidiaire 

bescherming waren de voornaamste herkomstlanden: Afghanistan (106) en Somalië (3). Wat de 

totale werklast betreft, stellen we een daling vast: op 1 juni 2012 bedroeg deze 14.068 dossiers 

tegenover 15.343 op 1 april 2012 en 14.832 op 1 mei 2012.  

 

31. In juli 2012 heeft het CGVS 1.618 beslissingen genomen: 244 erkenningen van de 

vluchtelingenstatus, 97 toekenningen van de subsidiaire bescherming en 7 uitsluitingen. De 

voornaamste herkomstlanden van personen die de vluchtelingenstatus verkregen, waren: Guinee 

(37), Afghanistan (31), Irak (28), Rusland (14) en China (10). Voor de subsidiaire bescherming waren 

de voornaamste herkomstlanden opnieuw: Afghanistan (91) en Somalië (1). Wat de totale werklast 

betreft, stellen we opnieuw een daling vast: op 1 juli 2012 bedroeg deze 13.640 dossiers t.o.v. 14.068 

op 1 juni 2012. 

 

32. In augustus 2012, informeert de heer Van den Bulck nog, heeft het CGVS 1.537 beslissingen 

genomen: 274 erkenningen van de vluchtelingenstatus, 94 toekenningen van de subsidiaire 

bescherming en 3 uitsluitingen. De voornaamste herkomstlanden van personen die de 

vluchtelingenstatus verkregen, waren: Afghanistan (55), Guinee (43), China (26) Irak (20) en Rusland 

(10). Voor de subsidiaire bescherming waren de voornaamste herkomstlanden: Afghanistan (64), 

Syrië (18) en Somalië (3). 

 

33. Voor de eerste 8 maanden van dit jaar nam het CGVS in totaal 13.360 beslissingen wat 

overeenkomt met een stijging van 132% t.o.v. de eerste 8 maanden van 2009, een stijging van 91 % 

t.o.v. de eerste 8 maanden van 2010 en een stijging van 30% t.o.v. de eerste 8 maanden van 2011. 

Wat de achterstand betreft, stellen we een daling vast: op 1 augustus 2012 bedroeg deze 13.091 

dossiers tegenover 13.640 dossiers op 1 juli 2012. 

 

34. De totale werklast of achterstand is sinds 5 maanden constant gedaald. Van april tot 

augustus 2012 werden 2.511 dossiers achterstand ingehaald, gemiddeld 502 dossiers/maand. Op 1 

september 2012 bedraagt de totale werklast 12. 832 dossiers.  

 

35. De heer Van den Bulck wijst op de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor 

Syriërs in 18 dossiers sinds de maand augustus 2012 (naast de toekenning van de status van 

vluchteling aan een aantal personen afkomstig uit Syrië). Dit is een duidelijke aanwijzing van het 

huidig beleid van het CGVS t.o.v. Syrische dossiers. De asielaanvragen van Syriërs worden behandeld 

waarbij het volgende principe wordt gehanteerd:  

- voorrang toekenning vluchtelingenstatus 
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- toekenning subsidiaire beschermingsstatus (SB) rekening houdend met de situatie en het 

risico ingeval van terugkeer. Meestal zal SB toegekend worden, het aantal weigeringen zal 

beperkt zijn (voornamelijk in geval van nationaliteitsfraude). Dit beleid wordt ook in andere 

Europese landen gevolgd, op dit ogenblik vragen de meeste Syriërs asiel aan in Zweden en 

Duitsland. Het CGVS zal blijven het “LIFO” (Last in, First out) principe toepassen. Daarnaast 

zal voor personen afkomstig uit Syrië ook de recente achterstand weggewerkt worden.  

 

36. Het CGVS deelt verder mede dat zij zich verder zullen toeleggen op de Afghaanse dossiers, 

vooral de dossiers van de NBMV.  

 

37. Het CGVS informeert dat het ‘verbeterproject’ op vraag van de regering een belangrijke 

uitdaging vormt. De audit, uitgevoerd door het consultingbureau Deloitte, bevindt zich in een 

cruciale fase en onderzoekt de effecten mbt de efficiëntie, kwaliteitsverbetering en het verhogen van 

het aantal beslissingen in hoofde van het CGVS. De druk op het verkorten van de termijn is hoog 

maar dit vraagt inzet bij het CGVS en andere instanties, zo verduidelijkt de heer Van den Bulck. Meer 

informatie over de audit van Deloitte zal pas gegeven kunnen worden eind december 2012 of in 

januari 2013 wanneer Deloitte zijn verslag heeft overgemaakt aan de regering.  

 

38. De heer Van den Bulck wijst op het feit dat de Raad van State een arrest van de RvV 

vernietigd heeft. Het betreft een dossier waarin de RvV besloten had tot erkenning van de status van 

vluchteling, terwijl het CGVS besloten had tot uitsluiting van vluchtelingenstatus. Het CGVS is hierop 

in cassatie gegaan bij de Raad van Staat welke het arrest van de RvV heeft gecasseerd, aldus werden 

de middelen van het CGVS gegrond bevonden. 

 

39. Mevrouw Blommaert vraagt waarom de maandelijkse statistieken van het CGVS (website 

CGVS) geen overzicht meer geven van het aantal erkende vluchtelingen per nationaliteit. De heer 

Van den Bulck antwoordt dat hiertoe geen specifieke reden is maar dit te maken heeft met 

beschikbaarheid van personen. 

 

40. Mevrouw Addae vraagt of het CGVS ook weet heeft van erkenningen voor personen 

afkomstig van de “lijst veilige landen”. De heer Van den Bulck preciseert dat er voor Albanië wel 

degelijk in bepaalde dossiers van bloedwraak erkenningen werden toegekend. Ook voor bepaalde 

andere landen die op deze lijst figureren, zouden er een aantal - weliswaar beperkt - erkenningen 

zijn. 

 

41. Mevrouw Maes vraagt of het CGVS de toekenning van subsidiaire bescherming voor Syrische 

onderdanen kan toelichten. Ze vraagt of deze enkel geldt voor bepaalde regio’s of voor het gehele 

grondgebied en of er een onderscheid wordt gemaakt tussen een subsidiaire bescherming op grond 

van art. 48/4, §2, b of 48/4, §2, c Vw. De heer Van den Bulck antwoordt dat het CGVS de huidige 

situatie in Syrië zo ernstig beschouwt dat voor alle personen afkomstig uit Syrië subsidiaire 

bescherming (zowel art. 48/4, §2 b of art.48/4, §2 c) zal worden toegekend of de vluchtelingenstatus, 

tenzij er sprake zou zijn van nationaliteitsfraude.  
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42. Mevrouw van der Haert komt terug op de vraag of de subsidiaire bescherming voor Syriërs 

zal beperkt worden tot bepaalde regio’s. De heer Van den Bulck verduidelijkt dat de subsidiaire 

bescherming geldt voor het volledige Syrische grondgebied en voegt eraan toe dat het CGVS ervan 

uitgaat dat er geen binnenlands vluchtalternatief aanwezig is in het land. Tenslotte wijst hij er wel op 

dat uitsluiting wel mogelijk is voor bepaalde profielen.  

 

43. Mevrouw Maes vraagt of het CGVS verduidelijking kan geven over het “onderzoek” en de 

“maatregelen” die zullen moeten genomen worden t.o.v. de meervoudige asielaanvragen. Vooral 

omdat het in de wandelgangen wordt gezegd dat binnenkort het CGVS verantwoordelijk zal zijn voor 

de behandeling van de meervoudige asielaanvragen. De heer Van den Bulck verduidelijkt dat er 

momenteel inderdaad een voorontwerp van wet bij de regering op tafel ligt welke de bevoegdheid 

van het CGVS uitbreidt voor de behandeling van meervoudige asielaanvragen. Daar er al een advies 

van de Raad van State is over dit voorontwerp, zal het op relatief korte tijd worden voorgelegd aan 

het parlement. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling pas ten vroegste in werking zal treden in het 

voorjaar 2013 (jan-feb-maart 2013). De heer Van den Bulck antwoordt dat inderdaad een onderzoek 

moet gebeuren naar de oorzaken of redenen voor het indienen van meervoudige aanvragen, vooral 

bij bepaalde nationaliteiten, zonder dat er redenen voor zijn. Want het aantal meervoudige 

asielaanvragen is nergens zo hoog in de EU als in België. Rusland en Kosovo bevinden zich in de top 

10 van de asielaanvragen, maar 60-70 % van deze aanvragen zijn meervoudig. Hij vraagt zich af of dit 

in verband staat met een mogelijkheid tot opvang of met een verband met andere procedures? 

 

44. De heer Dijon vraagt of het auditrapport van Deloitte publiek gemaakt zal worden. De heer 

Van den Bulck herhaalt dat het rapport werd opgesteld op vraag van de regering en de resultaten 

aldus zullen worden overgemaakt aan het Departement P&O en de betrokken Minister. Het zal dan 

ook de regering zijn welke beslist wat er met het rapport zal gebeuren.  

 

Mededeling van RvV (de heer Jacobs) 

 

45. De Heer Jacobs informeert dat de Algemene Vergadering van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen met ruime meerderheid mevrouw Bamps heeft voorgedragen als 

nieuwe Eerste Voorzitter. Zij zal op maandag 17 september haar eed afleggen bij de Eerste Voorzitter 

van de Raad van State. Tevens werd de heer Vandercam, voorheen waarnemend voorzitter, als 

nieuwe Voorzitter voor 5 jaar benoemd met ingang vanaf 1 juni 2012 net als Mevrouw Annelies De 

Bondt, zij het als beheerder. 

 

46. De totale input van beroepen in asielmaterie bij de RvV bedroeg in mei 2012 1.508 beroepen, 

in juni 1.210 beroepen, in juli 1.576 beroepen. Daartegenover staat een output van 926 arresten in 

mei 2012, 979 arresten in juni 2012 en 749 arresten in juli 2012. De huidige werklast bedroeg op 1 

augustus 2012 in asielmaterie 4.846 dossiers, exclusief de historische achterstand van 1.200 dossiers 

van de VBV. 
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47. Qua input ging het in juli 2012 om beroepen ingediend door asielzoekers uit Guinee (248), DR 

Congo (144), Rusland (112), Afghanistan (91) en Kosovo (89). Voor de beroepen na een meervoudige 

asielaanvraag ging het in juli om asielzoekers uit Rusland (33), Kosovo (30), Guinee (23), Armenië (18) 

en Afghanistan (17).  

 

48. Er werden in mei 2012 55 beroepen, in juni 58 en in juli 68 beroepen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid (UDN) ingesteld. Er werden in mei 2012 22 beroepen, in juni 22 en in juli 20 

beroepen in versnelde procedure ingesteld.  

 

49. De output bedroeg voor 91,8% weigeringen (584 arresten), 3,3% erkenningen van de 

vluchtelingenstatus in toepassing van de Vluchtelingenconventie van Genève (21), 0,5 % toekenning 

van de subsidiaire bescherming (3) en 4,1% annulaties (26). De technische weigeringen (in toepassing 

van artikel 55 van de Vreemdelingenwet) en afstanden van geding zijn hier niet bij inbegrepen. 

 

50. Het aantal hangende beroepen in migratie bedraagt 12.983. Wat het migratiecontentieux 

betreft, was er in mei 2012 een input van 1.323, in juni 1.266 en in augustus 1.199 

(annulatie)beroepen, met een output van respectievelijk 848 arresten voor mei 2012, 749 in juni en 

524 in juli. Het merendeel van de beroepen werden aangetekend tegen weigeringen van zgn. 9bis- 

en 9ter-aanvragen. 

 

51. Mevrouw Maes komt terug op haar vraag op de contactvergadering van december 2011 met 

betrekking tot de registratie van de arresten van de RvV in annulatie volgend op de beroepen tegen 

bijlagen 26 quater en 13 quater. Dit naar aanleiding van het feit dat een gezin met zes minderjarige 

kinderen het bericht kreeg dat ze de opvang dienden te verlaten op basis van een 26 quater 

beslissing. Deze beslissing was echter recent door de RvV vernietigd, maar daar was de dispatching 

blijkbaar niet van op de hoogte. Na verificatie bleek het probleem te liggen bij het niet registreren 

van deze arresten in het wachtregister door de RvV. Mevrouw Decooman deelde destijds telefonisch 

mee dat hieraan wordt gewerkt. Mevrouw Maes vraagt of het probleem ondertussen is opgelost. De 

heer Jacobs antwoordt dat hij op de hoogte is van het probleem omdat hierop inderdaad regelmatig 

wordt gewezen door opvangcentra en LOI's. Hij zegt tegen de volgende vergadering meer nieuws 

hierover te kunnen geven.      

 

Mededelingen van UNHCR (mevrouw Schockaert) 

 

52. Mevrouw Schockaert kondigt twee nieuwe publicaties van UNHCR aan:  

 

- UN High Commissioner for Refugees, Serbia as a country of asylum. Observations on the 

situation of asylum-seekers and beneficiaries of international protection in Serbia, August 

2012,  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50471f7e2.html  

- UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Recommendations on Important Aspects of 

Refugee Protection in Italy, July 2012,  
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/5003da882.html    

 

53. Mevrouw Schockaert geeft aan dat het aantal mensen dat uit Syrië is gevlucht vandaag tot 

boven de 100.000 is gestegen. Er verblijven momenteel 78.000 Syrische vluchtelingen in Turkije, 

65.000 in Libanon, 81.000 in Jordanië en 22.000 in Irak. Noodmissies worden ter plaatse 

georganiseerd.  

 

 

 

Mededelingen van het IOM (de heer Halimi) 

 

54. De heer Halimi kondigt een verhoging van het aantal vrijwillige terugkeerders aan, dat kan 

uitgelegd worden door de maatregelen die begin april in samenwerking met Fedasil genomen 

werden m.n. de vrijwillige terugkeer per bus en de nieuwe criteria van het re-integratiefonds.  

 

55. Er waren 302 vrijwillige terugkeerders in april 2012 vs. 410 in mei, 473 in juni en 508 in 

augustus. Voor 2012 telt IOM al 2.971 vrijwillige terugkeerders terwijl dat voor het ganse jaar 2011 

maar 3.358 bedroeg. IOM verwacht ongeveer 4.000 vrijwillige terugkeerders voor het ganse jaar 

2012.  

 

56. Voor het lopende jaar 2012 hebben er zich 890 personen via het Fedasil centrum 

ingeschreven in het vrijwillige terugkeerprogramma. 772 mensen zijn effectief naar hun 

herkomstland teruggekeerd.  

 

57. Onder degenen die in 2012 via IOM zijn teruggekeerd, waren er 1.213 migranten in 

irreguliere situatie, 1.248 uitgeprocedeerde asielzoekers en 510 asielzoekers die uit de 

asielprocedure zijn gestapt.  

 

58. De voornaamste landen van bestemming waren in 2012: Brazilië, Rusland, Irak, Oekraïne en 

Kosovo. IOM stelt een verhoging van het aantal vrijwillige terugkeerders naar Macedonië, Slowakije 

of Bosnië vast, voor wie de terugkeer per bus werd georganiseerd. Er is echter een verlaging van het 

aantal vrijwillige terugkeerders naar Brazilië.  

 

Mededelingen van de Voogdijdienst (mevrouw Sebastiano) 

 

59. In juli 2012 waren er 227 signalementen van minderjarige vreemdelingen en 241 in augustus 

2012. Het betreft hier voornamelijk signalementen door de DVZ en de politiediensten.  

 

60. Bovendien noteerde men 319 veelvoudig gesignaleerde minderjarigen in juli 2012 en 328 in 

augustus 2012.  
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61. De meesten van deze jongeren waren tussen 15 en 18 jaar oud, maar er waren ook andere 

categorieën. In juli waren er 4 jonger dan 10 jaar, 12 waren tussen 10 en 14 jaar oud en 170 tussen 

15 en 18. In augustus was er 1 jonger dan 10 jaar, 6 waren tussen 10 en 14 jaar oud en 180 tussen 15 

en 18. 

 

62. De Voogdijdienst stelde 112 voogden aan in de maand juli 2012 en 121 in de maand augustus 

2012.  

 

63. In juli 2012 werden er 91 leeftijdsbepalingstesten gedaan, en 121 in augustus 2012. 

 

64. Voor het lopende jaar 2012 werden in totaal 1.063 voogden aangesteld voor jongeren vooral 

afkomstig uit Afghanistan (646), Marokko (213), Guinee (161), Algerije (159), DR Congo (82), Servië 

(63), Kameroen ( 50), Pakistan ( 45), Irak (26) en Iran (22) 

 

65. De Voogdijdienst is gestart met een wervingscampagne van voogden, via de sociale sector 

voor jongeren en migratie. De Voogdijdienst heeft nog altijd een groot tekort aan voogden en vooral 

Nederlandstalige voogden. Zo wachten er momenteel nog altijd 250 jongeren op de aanstelling van 

een voogd.  

 

66. De heer Beys brengt de problemen bij de identificatie aan van verschillende jongeren die zich 

in een gesloten centrum minderjarig verklaarden. De informatie over hun minderjarigheid wordt niet 

altijd aan de Voogdijdienst doorgeseind door de autoriteiten en de Voogdijdienst zou de 

signalementen van de NGO bezoekers niet in acht nemen. De heer Beys heeft het, onder andere, 

over een jongere die daardoor een tiental dagen zou hebben doorgebracht in een gesloten centrum. 

Mevrouw Sebastiano wijst erop dat de Voogdijdienst alles aanwendt om een vlotte identificatie van 

de minderjarige in de hand te werken, op voorwaarde natuurlijk dat de centra of de bezoekers hun 

de informatie doet geworden. Als het een bezoeker is die de informatie doorstuurt, neemt de 

Voogdijdienst contact op met de centra om de informatie na te checken. Bovendien hangt de 

Voogdijdienst ook af van de beschikbaarheid van de ziekenhuizen om de leeftijdstesten uit te voeren. 

In juli en augustus – zomerverlofperiode van vele personeelsleden – is deze beschikbaarheid dan ook 

niet zo groot, wat dus voor bijkomende vertraging heeft gezorgd.  

 

67. Mevrouw Maes vraagt of de Voogdijdienst enige toename van het aantal signalementen van 

zeer jonge NBMV constateerde want het BCHV is op de hoogte gebracht van enkele dossiers 

betreffende dergelijke kinderen. Mevrouw Sebastiano zegt wel enkele van deze signalementen te 

hebben vastgesteld maar toch niet om te zeggen dat het een tendens is.  

 

Mededelingen van Fedasil (mevrouw Machiels) 

 

68. Mevrouw Machiels deelt mee dat de statistiekenfiches later zullen worden gecommuniceerd. 

Ze deelt mee dat het aantal opgevangen personen in de maand juni 2.277 bedroeg, in de maand juli 

2.620 en in de maand augustus 2.474. Zij deelt ook mee dat de totale opvangcapaciteit van Fedasil 
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momenteel rond de 24.000 plaatsen bedraagt. De gemiddelde bezettingsgraad blijft rond de 94%, 

wat dus overeenkomt met het saturatiepunt. In juni waren 23.090 mensen opgevangen, in juli 

23.058 en in augustus 22.671.  

 

69. De daling van de opvangcapaciteit is het gevolg van onder meer de sluiting van het 

noodopvangcentrum in Bastogne.  

 

70. Mevrouw Machiels bevestigt dat er sinds januari 2012 geen niet-toewijzingen meer hebben 

plaatsgevonden behalve voor de EU-onderdanen. Zo waren er 28 niet-toewijzingen in juni, 11 in juli 

en 9 in augustus.  

 

71. Wat betreft de niet-begeleide minderjarigen legt mevrouw Machiels uit dat hun aankomsten 

afgelopen maanden licht gedaald zijn. Er zijn meer dan 100 nieuwe plaatsen bijgekomen voor de 

NBM. Er verblijven nog een 50-tal jongeren in hotels. In april 2012 waren dat er nog meer dan 200. 

De opening van 15 plaatsen voor de NBM die geen asielzoekers zijn in het opvangcentrum te Sugny 

eerder dit jaar heeft ook bijgedragen tot de daling van de bezetting in de hotels.  

 

72. Mevrouw Machiels komt terug op de beloofde 2.000 plaatsen in LOI. Daarvan werden er tot 

nog toe 1.119 gerealiseerd, er zijn er 639 in project, dus nog 242 plaatsen worden gezocht. Positief is 

ook dat er iets meer enthousiasme is voor de creatie van plaatsen voor opvang van alleenstaande 

mannen.  

 

73. Mevrouw Machiels wijst erop dat er eindelijk een directeur-generaal van Fedasil aangesteld 

werd. De heer Jean-Pierre Luxen vervangt dus directeur-generaal ad interim Fanny François. 

Mevrouw Fanny François neemt opnieuw haar functie op als directeur netwerkbeheer en – controle. 

 

74. Op 13 juli werden ook nieuwe instructies verzonden met betrekking tot enerzijds “Einde 

opvang” en anderzijds “Het terugkeertraject”. Wat betreft het terugkeertraject werden 300 

terugkeerplaatsen in 4 centra gecreëerd. Tot nog toe werden er nog geen toewijzingen gedaan aan 

die centra met terugkeerplaatsen maar dat zou vanaf nu moeten gebeuren. De reden daarvoor is dat 

gewerkt wordt op basis van lijsten van de RvV. De gegevens op die lijsten hadden tot nog toe 

betrekking op arresten die nog in augustus genomen werden. Pas vandaag staan er beslissingen op 

de lijst die betrekking hebben op arresten van begin september 2012. Met betrekking tot de 

instructies lopen nu informatiesessies. Kleine foutjes worden rechtgezet.  

 

75. Mevrouw Machiels wenst ook te wijzen op enkele cijfers met betrekking tot vrijwillige 

terugkeer. In augustus werd een record bereikt, 594 personen zijn vrijwillig teruggekeerd. Daarbij 

stijgt ook het aantal ex-asielzoekers dat vrijwillig terugkeert. In 2011 betrof deze 50% van het aantal 

vrijwillige terugkeren. In 2012 65%.  

 

76. Mevrouw Lepoivre wijst op een instructie die in september zou zijn verstuurd door Fedasil 

met betrekking tot de opvang van mensen die tijdens hun verblijf in het gesloten centrum worden 



 

13

erkend als vluchteling of subsidiaire bescherming krijgen. Deze zouden niet langer gedurende enkele 

weken in een open opvangcentrum worden opgevangen in afwachting van het vinden van een eigen 

woning. Wat is de motivatie achter deze wijziging in het beleid? Mevrouw Machiels antwoordt dat ze 

niet op de hoogte is van deze instructies en het zal navragen. 

 

77. De heer Beys komt terug op de instructie van Fedasil mbt het terugkeertraject van 13 juli (in 

principe volledig van kracht sinds 1 september). Hij vraagt wanneer de instructie zal worden 

toegepast en welke de prioritaire profielen zullen zijn. Want gezien de weigeringen op niveau van de 

RvV zullen de 300 plaatsen snel opgevuld worden. Een derde vraagt heeft betrekking op de termijn 

van drie dagen die, volgens de instructie, lijkt te beginnen lopen vanaf de communicatie door Fedasil 

aan de opvangstructuur en niet vanaf de communicatie aan de persoon zelf. Mevrouw Machiels 

antwoordt op de eerste vraag dat ze verwacht dat er vanaf vandaag toewijzingen aan de 

terugkeerplaatsen gebeuren. De instructie en het terugkeertraject traden al in werking op 1 augustus 

2012. Wat betreft de tweede vraag antwoordt mevrouw Machiels dat nog zal moeten blijken hoeveel 

mensen zich ook effectief, na toewijzing aan een terugkeerplaats, zullen aanmelden. Maar er zijn wel 

noodscenario’s voorzien voor het geval dat de terugkeerplaatsen snel volzet zouden zijn. Wat betreft 

de vraag aangaande de drie dagen termijn, bevestigt mevrouw Machiels dat haar al is gemeld dat die 

termijn te kort zou zijn. Intern is besloten om een extra termijn van drie dagen te respecteren tussen 

de betekening van het arrest van de RvV aan de persoon (concreet: de datum die vermeld staat in 

het wachtregister) en de toewijzing aan een terugkeerplaats, naast de termijn vervat in de toewijzing 

aan de terugkeerplaats die ook nog eens drie dagen bedraagt. Op die manier wordt verzekerd dat de 

bewoner de negatieve beslissing van de RvV ontvangt vooraleer hij een toewijzing aan een 

terugkeerplaats ontvangt, en is de opvangstructuur in principe een 2-tal dagen op voorhand op de 

hoogte van de toewijzing die zal volgen.  

 

78. De heer Beys wijst op het risico dat de mensen die worden toegewezen aan een 

terugkeerplaats zich zeer ver kunnen bevinden van de oorspronkelijke opvangstructuur. Met alle 

mogelijke gevolgen voor het contact met de advocaat en de dokter waarmee een vertrouwensband 

is ontstaan. Zal Fedasil nog willen instaan voor de transportbewijzen voor een afspraak met de 

advocaat of met de arts? Mevrouw Machiels antwoordt dat dezelfde modaliteiten zullen gelden als 

voor mensen die in een gewoon opvangcentrum verblijven. 

 

Mededelingen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen  

 

79. Mevrouw Addae wijst erop dat Vluchtelingenwerk samen met ADDE en CIRE een 

studienamiddag organiseren op 26 oktober over de kwestie “Hoe procederen voor het EHRM?”. Er 

staan grote namen op het affiche zoals Adam Weiss, juridisch directeur AIRE Centre en Zouhaier 

Chihaou, de advocaat in de MSS-zaak.  

 

Mededelingen van het BCHV  
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80. Mevrouw Maes heeft een persoonlijke mededeling. Deze contactvergadering zal de laatste 

zijn sinds jaren. Ze zegt heel graag op het BCHV gewerkt te hebben en een groep van bekwame 

juristen achter te laten, wat toch mocht blijken uit de externe appreciatie die het BCHV voor zijn 

werk gekregen heeft. Ze heeft ook de stijl van het BCHV geapprecieerd voor wie goede contacten 

met de autoriteiten belangrijk zijn en deelt mee dat ze nu ook voor de autoriteiten zal werken, nl. 

voor de RvV. Ze zegt dat het voor haar, na 8 jaar kritische analyse van beslissingen en arresten, nu 

een uitdaging is zelf een ontwerp van een arrest op te stellen. Ze wil iedereen bedanken voor de 

jarenlange samenwerking.  

 

81. Mevrouw van der Haert bedankt mevrouw Maes voor haar werk en inzet op het BCHV en 

deelt mee dat het BCHV bijgevolg een nieuwe jurist zoekt. Ze wijst erop dat we verheugd zijn dat 

Geertrui Daem ondertussen ons team heeft versterkt.  

 

82. Mevrouw van der Haert kondigt ook aan dat het BCHV vanaf oktober verhuist naar de 

Paleizenstraat 154 te 1030 Schaarbeek. Het BCHV zal bijgevolg gesloten zijn tussen 28 september 

en 5 oktober.  

 

83. Mevrouw Maes wenst de heer Eeckhout en de heer Claus te verzoeken om, in naam van het 

BCHV en de contactvergadering, de heer Geysen te bedanken voor zijn jarenlange zeer 

geapprecieerde aanwezigheid op de contactvergaderingen.  

 

Diverse 

  

84. De heer Van Overstraeten deelt mee dat JRS-B ook deelneemt aan het annulatieberoep 

tegen de wet van november 2011 mbt. het opsluiten van minderjarigen, die uiteindelijk het opsluiten 

van minderjarigen toch mogelijk maakt. 

 

 

 

De volgende contactvergaderingen vinden plaats 

op 9 oktober, 13 november en 11 december 2012 

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

 


