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Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 

Defacqzstraat 1 bus10 

1000 Brussel 

info@cbar-bchv.be 

 

 

 

VERSLAG VAN DE CONTACT VERGADERING VAN HET BCHV 

 

11 DECEMBER 2006 

 

 

 

Aanwezigen 

 

Dames: Crauwels (VVSG), de Ryckere (UNHCR), Houben (VwV), Lejeune (CGKR), Leroux 

(CSP), Maes (BCHV), Roulet (APD), Vanderhaegen (PSC). 

 

 

Heren: De Rue ( Rode Kruis Vlaanderen), Geysen (Dienst Vreemdelingenzaken), Heymans 

(MSF), Schrauben (Croix-Rouge Francophone), Somers (VMC), Van den Bulck, (CGVS), 

Vinikas (BCHV), Wibault (BCHV). 
 
 

 
 

Meerdere personen hebben ons laten weten dat ze niet kunnen deelnemen aan de 

contactvergadering door een probleem op het metronet. 

 

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

november 2007 

 

Het verslag van de vergadering van 13 november wordt goedgekeurd mits de volgende 

rechtzetting: 

 

Paragraaf 18 dient als volgt verbeterd te worden:  

 

18. In oktober 2007 heeft het CGVS 960 beslissingen genomen: 186 erkenningen van het 

statuut van vluchteling, 25 toekenningen van de SB-status, 621 weigeringen van het statuut 

van vluchteling en van de SB, 41 technische weigeringen, één uitsluiting zowel van het 

statuut van vluchteling als van het statuut van subsidiair beschermde, 2 uitsluitingen van het 

statuut van SB met een weigering van het statuut van vluchteling. Er waren ook 53 

weigeringen van inoverwegingname voor EU-onderdanen, 15 stopzettingen, 12 afsluitingen 

van dossiers op grond van art. 55 (geen verderzetting van de asielprocedure na regularisatie) 

en 2 afgesloten dossiers als gevolg van overlijden. 

                                                 
  

 
  



 

 

 

Verslag van de contactvergadering van het BCHV van 11 december 2007  

De contactvergaderingen worden georganiseerd met de bijstand van Fedasil 

 

 

2 

 

Naar aanleiding van vorige contactvergadering heeft AZG een aantal vragen gesteld in 

verband met de behandeling van dossiers 9.3 en 9ter. De antwoorden die de heer Gozin ons in 

naam van DVZ heeft overgemaakt werden vertaald en verdeeld onder de deelnemers aan de 

contactvergadering. 

 

Mededeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (de heer Geysen) 

 

1. 990 asielaanvragen werden ingediend in de loop van de maand november 2007. Dit 

betekent 51 aanvragen per dag. 918 aanvragen werden ingediend op het grondgebied, 20 

in gesloten centra en 52 aan de grens. Dit geeft een daling van 104 aanvragen in 

vergelijking met de maand oktober 2007 en een daling van 92 aanvragen in vergelijking 

met november 2006.  

 

2. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (120), Slowakije 

(102), Servië (73), Irak (60), Kongo (54), Guinee (51), Afghanistan (46), Armenië (31), 

Rwanda (29), Iran (28).  

 

3. In november 2007 werden er 210 meervoudige aanvragen ingediend (een vermindering 

van 23 aanvragen in vergelijking met oktober 2007), hoofdzakelijk door asielzoekers 

afkomstig uit Slowakije (38), Rusland (21), Iran (20), Irak (), Afghanistan (14) en Irak 

(13).  

 

4. In de maand november 2007 werden 915 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 665 

aanvragen werden overgemaakt aan het CGVS, 84 beslissingen in het kader van de 

Dublinverordening (25 en 26 quater), 58 weigeringen van inoverwegingname (13 

quater) en 108 dossiers werden afgesloten zonder voorwerp.  

 

5. In november 2007 werden 47 NBM geregistreerd door DVZ ( 36 jongens en 11 

meisjes). 46 onder hen hebben een asielaanvraag ingediend in het binnenland en 1 aan 

de grens. Er was er 1 tussen 0 en 5 jaar, 1 tussen 6 en 10 jaar, 19 tussen 11 en 15 jaar, 9 

waren 16 jaar en 17 waren 17 jaar. Onder hen waren er 13 uit Afghanistan, 12 uit 

Guinee, 4 uit Servië, 3 uit Rwanda, 2 uit Gambia, uit Rusland en uit Sierra Leone.  

 

6. Betreffende de detentie: 3 personen werden in hechtenis gehouden met een bijlage 39bis 

(de beslissing van handhaving in een bepaalde plaats) op basis van het artikel 74/6§1 

bis. Onder deze gevallen, zijn er 2 personen die in detentie werden geplaatst krachtens 

punt 2° (meervoudige asielaanvragen), en 1 krachtens het punt 10° (valse informatie 

over de identiteit). In de Dublin-gevallen, werden 37 personen in hechtenis geplaatst ten 

gevolge van een Eurodac onderzoek en 22 andere als gevolge van de overhandiging van 

een bijlage 26 quater, hetgeen een totaal van 59 personen geeft in het kader van de 

Dublin procedure. 15 kinderen werden tijdens november opgesloten. 

 

7. Mevrouw Roulet vraagt of de cijfers omtrent opgesloten kinderen opsluitingen betreffen 

die gekoppeld zijn aan asielaanvragen. Mijnheer Geysen antwoordt bevestigend, het 

inderdaad gaat om opgesloten kinderen met hun ouders die asielzoekers zijn. 
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8. Mevrouw Houben vraagt of de personen die een vragenlijst dienen in te vullen bij DVZ 

op het moment dat ze hun asielaanvraag doen ook kunnen vragen om door een vrouw 

bijgestaan te worden. Mijnheer Geysen antwoordt dat dit mogelijk is. In het begin van 

het onderhoud, worden de gewone vragen gesteld, of de betrokkene de tolk goed 

verstaat, enz. Een persoon die door een vrouw zou willen gehoord worden, kan dit op 

dat ogenblik van de aanvraag doen. 

 

9. Mevrouw Houben vraagt of de asielzoekers automatisch een kopie van hun vragenlijst 

ontvangen of dat zij hier uitdrukkelijk om moeten vragen. Mijnheer Geysen denkt dat de 

kandidaten automatisch een kopie ontvangen. 

 

10. Mevrouw Houben vraagt of het tot de gewone procedure behoort om aan alle 

familieleden te vragen om aanwezig te zijn in het geval van een meervoudige aanvraag. 

Mijnheer Geysen antwoordt bevestigend. 

 

11. Mevrouw Houben vraagt zich af of er nog dossiers hangende zijn met een geldige Niet 

Terugleidingsclausule (NTC), welke niet aan de gemeente werden voorgelegd? 

Mijnheer Geysen antwoordt dat het mogelijk is en dat normaal degenen die het verzoek 

via de gemeente hebben ingediend al een antwoord hebben ontvangen. De statuten van 

subsidiaire bescherming zullen verlengd worden, maar er is nog een evaluatie lopende 

voor Ivoorkust. 

 

12. Mevrouw Houben zou de rol van DVZ willen kennen met betrekking tot  de procedure 

van IOM en het opstellen van een attest van onmogelijk terugkeer, want momenteel 

vormt de afgifte van deze documenten door IOM een probleem. Mijnheer Geysen kan 

niet op deze vraag antwoorden en verwijst naar het kantoor C van DVZ. 

 

 

Mededelingen van het CGVS (de heer Van den Bulck) 

 

13. In november 2007 heeft het CGVS 797 beslissingen genomen: 172 erkenningen van het 

statuut van vluchteling, 21 toekenningen van de SB-status, 461 weigeringen van het 

statuut van vluchteling en van de SB, 48 technische weigeringen, 2 uitsluitingen zowel 

van het statuut van vluchteling als van het statuut van subsidiaire bescherming, 3 

uitsluitingen van het statuut van SB met een weigering van het statuut van vluchteling. 

Er waren ook 58 weigeringen van inoverwegingname voor EU-onderdanen, 20 

stopzettingen, 6 afsluitingen van dossiers op grond van art. 55 (geen verderzetting van 

de asielprocedure na regularisatie) en 0 afgesloten dossiers als gevolg van overlijden. 

 

14. De 172 erkende vluchtelingen betreffen onderdanen van Servië (26), Irak (25), Rwanda 

(10), Kongo (9). De 21 toekenningen van de SB-status betreffen onderdanen van Irak 

(8), Afghanistan (7) en Somalië (6).  

 

15. De asielaanvragen van personen uit de Europese lidstaten werden quasi allemaal 

gesloten door een beslissing van niet-inoverwegingname. 
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16. De reevaluatie van de toestand in Afghanistan is nog gaande en wordt mede op basis 

van de beschikbare informatie en op basis van de jurisprudentie door de RVV binnen 

afzienbare tijd afgerond. 

 

17.  Het CGVS werkt momenteel nog aan een betere dienstverlening voor de advocaten en 

bestudeert de mogelijkheid tot afgifte van de kopijen van de dossiers via mail. 

 

18. Mevrouw Houben herhaalt dat de  RVV momenteel niet in staat is statistieken van het 

gedane werk voor te leggen. Zij vraagt of het CGVS over cijfers beschikt die de 

annulatie en de terugzending van dossiers door de RVV weergeven. De heer Van den 

Bulck antwoordt dat dit niet mogelijk is maar dat het CGVS werkt aan de aanpassing 

van het systeem teneinde deze cijfers te bekomen.  

 

19. Mevrouw Maes vraagt meer uitleg over de Europese nationaliteiten die deel uitmaken 

van de beslissingen van niet-inoverwegingname. Volgens de cijfers zijn het de Slovaken 

die de grootste groep vormen. De heer Geysen geeft de cijfers van de andere 

nationaliteiten die asiel vroegen in november. In het totaal ging het om 182 aanvragen 

waarvan 102 Slovaakse, 11 Roemeense, 6 Bulgaarse, 2 Hongaarse, 1 Nederlandse en 1 

uit het Verenigd Koninkrijk. Mevrouw Maes vraagt in welk dossier de overwegingname 

dan wel is gebeurd. De heer Van den Bulck antwoordt dat het hier waarschijnlijk om een 

Bulgaars dossier gaat, meer bepaald over Roma.  

 

20. De heer Schrauben constateert dat een zeker aantal Tsjetsjenen geen Russisch kent en  

vraagt op welke manier het CGVS hun aanvraag behandelt. De heer Van den Bulck 

bevestigt dat de auditie voor Tsjetsjenen gewoonlijk in het Russisch verloopt maar dat 

bij problemen van verstaanbaarheid het CGVS een Tsjetsjeense vertaling kan 

overwegen.   

 

21. De heer Wibault constateert dat vele audities bij het CGVS niet verlopen in de taal van 

de procedure : vb, daar waar de taal van de procedure het Nederlands is, bedient de 

vertaler zich van het Frans voor de vragen en de antwoorden. De dossierbehandelaar van 

het CGVS moet dus bijkomend vertalingwerk leveren omdat het rapport in de taal van 

de procedure moet opgesteld zijn. Volgens de heer Wibault kan deze dubbele vertaling 

de aanvrager benadelen. Hij vraagt of het CGVS deze praktijk zal aanhouden en indien 

dit het geval is moet dit niet vermeld worden op het rapport van de auditie ? De heer 

Van den Bulck antwoordt dat hij dit zal nakijken.   

 

22. Mevrouw Roulet stelt een vraag in naam van de heer Renders betreffende de relatie 

tussen de Voogdijdienst en DVZ. Een persoon, minderjarig beschouwd aan de grens 

werd meerderjarig verklaard na het resultaat van de beendertest en overgebracht naar het 

gesloten centrum. Vervolgens wordt na de voorlegging van de geboorteakte de persoon 

minderjarig verklaard en als dusdanig geregistreerd door de Voogdijdienst maar 

niettemin vastgehouden in het gesloten centrum.  

        De heer Geysen antwoordt dat normaal de Voogdijdienst bevoegd is voor de bepaling        
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         van de minderjarigheid en DVZ neemt vervolgens de gepaste  beslissingen. De heer   

         Geysen voegt hier aan toe dat er zich soms problemen voordoen als de geboorteakte    

         geen foto bevat van de persoon in kwestie. In dergelijk geval voldoet deze akte niet als  

         bewijs van identiteit en zal een paspoort of identiteitsbewijs met foto vereist zijn.   

 

Mededelingen van Buitenlandse Zaken  

 

23. De heer Vinikas heeft contact genomen met Buitenlandse Zaken met de vraag tot een 

hernieuwde vertegenwoordiging van het ministerie aan de contactvergadering. De heer 

ambassadeur Rudi Verstraeten wilt zeker aanwezig zijn maar heeft zich wegens 

tijdsgebrek nog niet kunnen vrijmaken. De heer Vinikas geeft aan dat er contacten met 

Buitenlandse Zaken bestaan via de ‘contact bis’ in het kader van de familiehereniging.  

 

Mededelingen van HCR (Mevrouw de Ryckere) 

 

24. Mevrouw de Ryckere kondigt de volgende zitting van de dialoog van het Hoog 

Commissariaat over internationale bescherming aan, gehouden op 12/12/2007. De idee 

achter deze dialoog is een uitwisseling van gedachten over de werkelijke oorzaken van 

migratie en over het her-positioneren van asiel in migratie. Het gaat over de creatie van 

een nieuw en minder formeel kader waarin nieuwe uitdagingen voor het HCR 

geformuleerd worden waarbij de besprekingen niet enkel zullen gaan over bescherming 

tegen vervolging en geweld maar eveneens over nieuwe vluchtmotieven ten gevolge van 

ingrijpende veranderingen op het leefmilieu. 

 

25. Mevrouw Houben vraagt of het standpunt van het HCR tov Griekenland en de 

Dublinzaken intussen gewijzigd is. Mevrouw de Ryckere antwoordt dat dit gehandhaafd 

blijft.  

 

Mededelingen van Fedasil 

 

26. Tengevolge van een interne vergadering heeft geen enkele verantwoordelijke van 

Fedasil kunnen deelnemen aan de contactvergadering. De maandelijkse statistieken 

zullen echter wel voorbereid en verspreid worden aan de deelnemers.  

 

Mededelingen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mevrouw Houben) 

 

27. Mevrouw Houben herinnert de deelnemers aan de campagne van VW “Vluchtelingen, je 

kan er mee lachen”. 

 

Mededelingen van het BCHV (De heer Vinikas) 

 

28. De heer Vinikas legt uit dat het opgerichte Fonds voor Familiehereniging in januari 

normaal van start kan gaan met het verlenen van de eerste leningen aan de erkende 

vluchtelingen ter betaling van de ADN testen en de vliegtuigtickets. Intussen hebben al 

twee vergaderingen van het Begeleidend Comité  plaatsgehad en een derde is voorzien. 

De aanvraag voor erkenning is ingediend door het BCHV bij FOD Economie. 



 

 

 

Verslag van de contactvergadering van het BCHV van 11 december 2007  

De contactvergaderingen worden georganiseerd met de bijstand van Fedasil 

 

 

6 

 

29. Mevrouw Roulet vraagt of het Fonds enkel tegemoet komt aan erkende vluchtelingen. 

De heer Vinikas bevestigt. Mevrouw Lejeune vult aan dat na een werkjaar de 

mogelijkheid tot openstelling van het Fonds naar personen met het statuut van 

Subsidiaire bescherming zal geëvalueerd worden.   

 

30. De heer Vinikas deelt de data van de volgende vergaderingen in 2008 mede. Zoals 

gewoonlijk gaan deze door op de tweede dinsdag van elke maand.  

 

 

 

De volgende contactvergaderingen zullen doorgaan op dinsdag 8 januari, 12 februari, 11 

maart, 8 april, 13 mei, 10 juni 2008 op de zetel van Fedasil,  

Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 
 


