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VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING 

 

13 december 2011 
 

 

Aanwezigen 

 

Dames: Addae (VwV), Blommaert (CIRE), Bonamini (VWV), Büchler (BCHV), Goris (CGKR), Janssen 

(Foyer), Kerstenne (Croix-Rouge), Machiels (Fedasil), Maes (BCHV), Salazar (JRS-B), Scheerlinck 

(SESO), Schockaert (UNHCR), van der Haert (BCHV) 

 

Heren: Beys (Caritas), Dermaux (CGVS), D’Hoore (KM-I), Geysen (DVZ), Ryckemans (Dokters van de 

Wereld), Vanderstraeten (Rode Kruis) 

 

Opening van de vergadering door de mevrouw van der Haert 

 

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

 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 8 november 2011 

 

2. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Mededelingen van DVZ (de heer Geysen) 

 

3. In de maand november 2011 werden in totaal 2.318 asielaanvragen ingediend, waarvan 2.217 op 

het grondgebied, 32 in de gesloten centra en 69 aan de grens. Op het grondgebied is dit een 

gemiddelde van iets meer dan 123 asielaanvragen per werkdag (er waren in november slechts 18 

werkdagen t.o.v 20 werkdagen in oktober). Dit betekent t.o.v. oktober 2011 een daling in 

absolute cijfers van 286 aanvragen, en een daling van 2,03 per werkdag. Dit houdt nog steeds 

een sterke stijging in ten opzichte van november 2010 van 314 aanvragen. 

 

4. De tien meest voorkomende landen van herkomst waren in november 2011: Guinee (238), 

Afghanistan (207), Irak (192), Rusland (170), DR Congo (116), Albanië (96), Pakistan (88), Kosovo 

(68), Servië (67) en Nepal (64). In de gesloten centra werden de asielaanvragen o.a. ingediend 

door personen afkomstig uit Marokko (5), Kosovo (4), Albanië (3), Guinee (3), Turkije (2), DR 

Congo (2) en Jordanië (2). Aan de grens werd asiel hoofdzakelijk aangevraagd door personen 

afkomstig uit Irak (23), DR Congo (11), Kameroen (5), Somalië (5), Palestina (4) en Ivoorkust (3). 

 

5. In totaal werden in november 2011 op het grondgebied 1.814 asieldossiers afgesloten door de 

DVZ. Er werden 1.677 beslissingen ten gronde genomen: 1.388 asielaanvragen werden aan het 
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CGVS overgemaakt, 149 (meervoudige asielaanvragen) niet in overweging genomen (13 quater) 

en 140 kregen een weigeringsbeslissing o.b.v. de Dublin II-verordening (26quater). Daarbovenop 

werden 137 aanvragen zonder voorwerp verklaard. Daarnaast zijn 29 dossiers van asielzoekers in 

gesloten centra afgesloten: 14 werden er overgemaakt aan het CGVS, 10 niet in overweging 

genomen (13quater), 4 geweigerd o.b.v. de Dublinverordening (26quater) en een zonder 

voorwerp verklaard. Tenslotte werden 63 dossiers van asielzoekers aan de grens afgesloten: 48 

werden overgemaakt aan het CGVS, 9 enkel niet in overweging genomen (13quater), 6 werden 

geweigerd o.b.v. de Dublinverordening (25quater) en geen enkel werd zonder voorwerp 

afgesloten. 

 

6. In november 2011 werden 450 meervoudige asielaanvragen ingediend – een daling van 48 t.o.v. 

de voorgaande maand. Dit gebeurde hoofdzakelijk door asielzoekers uit Rusland (63), Guinee 

(53), Afghanistan (35), Kosovo (32), Armenië (30), Rwanda (27), Servië (18), Irak (18) en 

Macedonië (17), Senegal (11) en Iran (10). 

 

7. In november 2011 werden geen personen opgesloten op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 

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

werden in het totaal 72 personen opgesloten, waarvan 22 op basis van artikel 51/5 §1 (bijlage 39 

ter – in afwachting van een beslissing over de verantwoordelijke lidstaat) en 50 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: Italië (12), Duitsland (12), Nederland (10), 

Frankrijk (7), Spanje (6), Polen (5), Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk (3). Drie gezinnen zonder 

kinderen werden opgesloten. Vier gezin met in totaal 10 minderjarige kinderen werd naar een 

terugkeerwoning overgebracht.  

 

8. Er waren in november 2011 362 ‘Eurodac-hits’ – 1 minder dan in oktober 2011. De belangrijkste 

EU-lidstaten waarvoor een hit aangetroffen werd, zijn Polen (82), Spanje (45), Nederland (39), 

Griekenland (32), Zweden (29), Duitsland (26) Italië (24), en Verenigd Koninkrijk (21).  

 

9. In november 2011 werden 148 NBMV ingeschreven bij de DVZ na het indienen van een 

asielaanvraag op het grondgebied, waaronder 127 jongens en 21 meisjes. 11 NBMV waren 

tussen 0 en 13 jaar oud, 44 tussen 14 en 15 jaar en 93 tussen 16 en 17 jaar. De meest 

voorkomende landen van herkomst van deze NBMV waren Afghanistan (55), Guinee (28), 

Bangladesh (9), DR Congo (7), Kameroen (6), Pakistan (4), Rusland (4), Somalië (4), Ghana (3) en 

India (3). 

 

10. Mevrouw Blommaert vraagt zich af of het tegenwoordig gebruikelijk is dat bij een meervoudige 

asielaanvraag een document wordt afgeleverd waarmee de personen zich later opnieuw moeten 

gaan aanmelden bij DVZ. De heer Geysen antwoordt dat in principe alle asielaanvragen steeds 

geregistreerd worden, maar door het zeer lange weekend van 1 november en het hoge aantal 

aanvragen op donderdag 3 november, aan de personen die een meervoudige aanvraag 

indienden een convocatie werd afgeleverd om zich op een andere dag opnieuw aan te melden. 

Dit gebeurde slechts uitzonderlijk en naar aanleiding van het hoge aantal aanvragen. Het was 

niet mogelijk om op die dag alle aanvragen te registreren.  

 

11. Mevrouw Maes vraagt zich af vanwaar het grote aantal aanvragen van personen uit Nepal komt. 

De heer Geysen antwoordt dat de DVZ vermoedt dat het gaat om een groot aantal studenten, 
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die via het Verenigd Koninkrijk komen en in België onder een andere naam asiel aanvragen. Het 

gaat om een louter vermoeden dat nog verder moet onderzocht worden samen met de Britse 

autoriteiten en dat nog niet kan bevestigd worden. 

 

12. Mevrouw Maes vraagt naar het cijfer van de Eurodac-hits met Polen in de maand oktober. De 

heer Geysen antwoordt dat er in oktober 41 Eurodac-hits waren met Polen. 

 

13. Mevrouw Maes vraagt of de annulatie-arresten van de RvV van de bijlagen 26quater en 13quater 

worden geregistreerd door DVZ. 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 

26quater beslissing. Deze beslissing was echter recent door de RvV vernietigd, maar daar was de 

cel dispatching blijkbaar niet van op de hoogte. De heer Geysen antwoordt dat dit veeleer een 

vraag is voor de RvV. Normaal gezien zouden die arresten moeten geregistreerd worden in het 

wachtregister doch dit is de verantwoordelijkheid van de RvV. Het kan zijn dat dit soms gebeurt 

met enige vertraging. Indien de DVZ een fout in de registratie vaststelt, wordt dit onmiddellijk 

gemeld aan de RvV. 

 

14. De heer D’Hoore vraagt of er nog veel personen zijn met een oude witte, blauwe of gele 

verblijfskaart. De heer Geysen antwoordt dat wat betreft de asielzoekers, enkel oranje kaarten 

worden verschaft. Hij kent echter de situatie niet voor wat betreft andere categorieën van 

vreemdelingen. Dit is een vraag die beter gesteld wordt aan de Dienst ‘Lang Verblijf’. 

 

15. De heer D’Hoore vraagt of er nog asielaanvragen zijn van vóór juli 2007 die nog niet behandeld 

zijn door de DVZ. De heer Geysen zegt dat al die aanvragen behandeld werden. De behandeling 

bij de DVZ duurt op dit moment maximaal 2 à 3 maanden. 

 

16. Mevrouw Salazar vraagt of er gebruikt gemaakt wordt van de Europese laissez-passer voor 

Afghanistan, dat het gevolg zou zijn van een mondeling akkoord tussen de autoriteiten van beide 

landen. Zij haalt een zaak aan van een man die een document van de consul van de Afghaanse 

Ambassade bij zich had waarin deze laatste bevestigt geen laissez-passer voor deze persoon te 

zullen afleveren. Uiteindelijk werd deze man toch gerepatrieerd naar Afghanistan. De heer 

Geysen antwoordt dat er inderdaad, doch slechts beperkt, wordt teruggestuurd naar 

Afghanistan, en dan enkel alleenstaande mannen naar Kaboel waarvan men zeker is dat deze van 

Kaboel afkomstig zijn. Mevrouw van der Haert vraagt wat zo een Europese laissez-passez dan 

inhoudt. De heer Geysen antwoordt dat dit document door de DVZ wordt opgemaakt voor 

bepaalde landen, als ze geen document van de ambassade kunnen krijgen. Sommige landen 

aanvaarden dit systeem, uiteraard dient DVZ te verifiëren of die mensen wel degelijk, in geval 

van repatriëring, terug worden toegelaten tot het grondgebied. Volgens de heer Geysen geldt dit 

waarschijnlijk ook voor Afghanistan, maar dit is de bevoegdheid van mevrouw Bergans. Mevrouw 

van der Haert vraagt nog voor welke landen zo’n laissez-passer wordt gebruikt. De heer Geysen 

antwoordt dat dit een vraag is voor mevrouw Bergans. 

 

17. Mevrouw Salazar vraagt zich af of de DVZ rekening gaat houden met de evaluatie met betrekking 

tot de terugkeerwoningen van 9 november, gemaakt door JRS en een aantal andere organisaties 

en de daarbij gemaakte aanbevelingen. De heer Geysen stelt dat dit ook tot de bevoegdheid 

behoort van mevrouw Bergans en dat haar dienst deze aanbevelingen zal doornemen en er 

eventueel rekening mee zal houden. 
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18. Mevrouw Addae vraagt of er momenteel repatriëringen zijn naar DR Kongo en of er rekening 

gehouden wordt met de huidige situatie. De heer Geysen denkt dat de repatriëringen doorgaan. 

Mevrouw Addae vraagt of sommige asielzoekers zich reeds beroepen bij de asielaanvraag op de 

problemen n.a.v. de verkiezingen. De heer Geysen en de heer Dermaux antwoorden dat het nog 

te vroeg is om dit te beantwoorden. De heer Dermaux bevestigt wel dat er voorlopig nog gewoon 

beslissingen worden genomen. Mevrouw van der Haert stelt dat dit zeker zal moeten worden in 

de gaten gehouden de komende periode en dat het punt kan gemaakt worden op de volgende 

contactvergadering. 

 

 

 

Mededelingen van het CGVS (de heer Dermaux) 

 

19. De heer Van den Bulck laat zich verontschuldigen. 

 

20.  In november 2011 werden 2.318 asielaanvragen genoteerd. Dit betekent dat er in 2011 reeds 

23.044 aanvragen werden ingediend. Het CGVS heeft in november 1.520 beslissingen genomen. 

Dat zijn 67 beslissing minder dan in de maand oktober, hoofdzakelijk omdat er maar 16 

werkdagen waren. 

 

21. Er waren 228 toekenningen van de vluchtelingenstatus, 139 toekenningen van de subsidiaire 

bescherming en 975 weigeringen van vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus. Op 

jaarbasis werd in 2011 reeds in 2.590 dossiers de vluchtelingenstatus toegekend en in 961 

dossiers de subsidiaire beschermingsstatus. Er werden in het jaar 2011 tot nu toe 10.159 

weigeringsbeslissingen genomen. 

 

22. De voornaamste landen van herkomst voor de erkenning van de vluchtelingenstatus waren in 

november 2011: Guinee (46), Afghanistan (42), Irak (28), Rwanda (17) en China (12). 

 

23. De voornaamste herkomstlanden van de rechthebbenden op subsidiaire bescherming waren: 

Irak (75) en Afghanistan (46). 

 

24. De heer Dermaux meldt ook dat het aantal asielaanvragen van personen uit de Balkanlanden, 

met name Albanië (96 in november t.o.v. 342 in oktober), Kosovo en Servië, deze maand sterk is 

afgenomen. De asielaanvragen van personen afkomstig uit Guinee zijn sterk toegenomen dit jaar. 

Ook de aanvragen door niet-begeleide minderjarigen zijn dit jaar sterk toegenomen. In totaal 

werden in 2011 reeds 1.561 aanvragen door niet-begeleide minderjarigen ingediend. Deze 

maand was er wel een lichte daling (148 aanvragen).  

 

25. De heer Dermaux stelt dat de invoering van de ‘lijst van veilige landen’ voor de deur staat. De 

nieuwe wetgeving bestaat uit twee delen, een unicameraal gedeelte en een bicameraal gedeelte. 

Dit tweede gedeelte (betreffende de beroepsprocedure) moet worden goedgekeurd door Kamer 

en Senaat. Voor het unicameraal gedeelte heeft de senaat beslist de tekst niet te evoqueren. Die 

wet zal gepubliceerd worden begin 2012. De heer Dermaux zegt dat het CGVS bevoegd wordt om 

een advies uit te brengen over de lijst van veilige landen en zich intern al voorbereidt op deze 

taak. De lijst wordt vastgelegd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het dossier 

wordt aan de ministerraad voorgelegd door zowel de Minister van Buitenlandse Zaken als de 
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Minister bevoegd voor asiel (dus de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie samen met de 

Minister van Justitie). Het CGS onderzoekt op dit ogenblik welke landen op die lijst kunnen staan.  

 

26. De heer Dermaux vermeldt ook dat de heer Bienfait sinds eind november het CGVS verlaten 

heeft en nu aangesteld is bij het EASO in Malta. Hij heeft reeds gemeld dat hij bereid is om bij 

gelegenheid in België over de werking van EASO te komen spreken. Ondertussen werd het 

nodige gedaan voor het opstarten van de selectieprocedure om een nieuwe adjunct-commissaris 

aan te stellen. De selectieprocedure zal via Selor verlopen, de vacature zal worden bekend 

gemaakt begin 2012
1
.  

 

27. De heer Dermaux wijst op het overlijden in oktober van de heer Luc Quintyn, psycholoog bij het 

CGVS. Hij wijst op het groot verlies voor het CGVS en op de rijke ervaring die hij had opgebouwd. 

Hij zal worden vervangen door psychologe mevrouw Katrien Dockx. Zij was reeds aangesteld om 

de heer Quintyn bij te staan en heeft nu zijn taken gedeeltelijk overgenomen. Zij houdt zich 

momenteel nog enkel bezig met het schrijven van adviezen om zo langzaam aan alle andere 

taken over te nemen. Zij onderhoudt momenteel nog geen externe contacten. Uiteraard heeft zij 

een achterstand te verwerken na het overnemen van het werk van de heer Quintyn. 

 

28. De heer D’Hoore vraagt of mevrouw Dockx zal werken met specifieke richtlijnen voor artsen. De 

heer Dermaux antwoordt dat de heer Quintyn hiermee bezig was, maar dat het niet duidelijk is 

of mevrouw Dockx dit nu al heeft overgenomen. 

 

29. De heer Dermaux wijst ook op het feit dat mevrouw Isabelle Mazzara de kabinetschef is van 

Staatssecretaris Asiel en Migratie, Magie de Block. De DVZ en het CGVS werden nog niet 

gecontacteerd door het kabinet, dit zal waarschijnlijk in de volgende dagen gebeuren. Mevrouw 

Bonamini stelt dat de heer Axel Delvoix is aangesteld als adjunct van de staatssecretaris, hij was 

voorheen werkzaam op de studiedienst van de Open VLD. 

 

30. De heer D’Hoore vraagt ook aan het CGVS of er nog dossiers van vóór juli 2007 hangende zijn. De 

heer Dermaux antwoordt dat dit er nog heel weinig zullen zijn maar hij zal zich informeren over 

de exacte cijfers. 

 

31. Mevrouw Addae vraagt hoe het CGVS te werk zal gaan nu het ook bevoegd zal worden voor de 

toekenning van de staatlozenstatus en of het CGVS ook zal instaan voor de verblijfstitel eenmaal 

iemand het statuut van staatloosheid heeft. De heer Dermaux bevestigt dat het CGVS hiervoor 

waarschijnlijk de bevoegdheid zal krijgen. Zo staat het vermeld in het regeerakkoord. Maar de 

nieuwe regeling vergt een grondige wetsaanpassing. Het blijft afwachten hoe die wetswijziging er 

zal uitzien. De heer Geysen stelt dat de DVZ zal bevoegd blijven om de verblijfstitel af te leveren. 

Mevrouw Maes vraagt nog of de RvV bevoegd zal zijn voor het beroep tegen een beslissing tot 

weigering van de toekenning van de status van apatride. Mevrouw Machiels stelt dat zij deze 

vraag reeds heeft voorgelegd en dat dit inderdaad het geval zal zijn. 

 

32. Mevrouw Addae vernam dat de advocaten van personen met niet-toewijzingen werden 

gecontacteerd door het CGVS met de vraag of de kandidaat-vluchtelingen woonstkeuze kan doen 

op het adres van de advocaat. Is het bijgevolg de bedoeling dat personen die geen opvang 

hebben toch worden opgeroepen voor een verhoor bij het CGVS? De heer Dermaux antwoordt 

dit te zullen navagen. 

                                                 
1 Zie ook de website van het CGVS http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/fonction-commissaire-adjoint-fr.jsp 
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33. Mevrouw Addae vraagt of de lijst van onveilige gebieden van Afghanistan van 2010 nog actueel 

is. De heer Dermaux antwoordt dit te zullen navragen maar hij denkt dat de meest recente lijst 

van februari 2011 is. 

 

34. De heer Beys zegt te hebben vastgesteld in verschillende dossiers dat het CGVS de sociale 

netwerksite Facebook consulteert om bepaalde verklaringen van de asielzoeker te controleren. 

Bijvoorbeeld indien iemand verklaarde gedurende een bepaalde periode te zijn opgesloten, 

argumenteerde het CGVS dat dit niet geloofwaardig is aangezien die persoon gedurende deze 

periode informatie vermeldde op zijn facebookpagina, die niet strookt met een opsluiting. De 

heer Beys wil weten of dit een methode is die systematisch wordt toegepast en of de asielzoeker 

hiervan op voorhand wordt verwittigd. De heer Dermaux stelt dat dit alleszins geen 

automatische methode is en eerder recent en zelden gebruikt wordt. Hij stelt er niet van op de 

hoogte te zijn dat de asielzoeker hierover wordt ingelicht maar vindt het wel belangrijk dat 

dienaangaande richtlijnen worden opgesteld. 

 

35. De heer Beys wil eveneens weten of bij het geven van een advies mbt de lijst van veilige landen 

aan de Ministerraad diplomatieke relaties met bepaalde landen een rol zullen spelen. Dit is 

namelijk het geval in Frankrijk waar bepaalde Afrikaanse landen op de lijst figureren omwille van 

de economische en andere relaties die Frankrijk met deze landen heeft. Dienen we hier in België 

ook voor te vrezen? De heer Dermaux stelt dat het CGVS altijd haar onafhankelijke rol zal spelen 

en altijd advies zal verschaffen op basis van het onderzoek van Cedoca. De heer Beys vraagt of 

het advies van het CGVS publiek zal zijn zodat er kan worden nagegaan of de Ministerraad het 

advies van het CGVS volgt. De heer Dermaux zegt dit te zullen navragen. 

 

Mededelingen van UNHCR (mevrouw Schockaert) 

 

36. Mevrouw Schockaert deelt mee dat er op 7 en 8 december een ministeriële conferentie in 

Genève heeft plaats gevonden naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Conventie van 

Genève en de 50e verjaardag van het Verdrag tot de beperking der staatloosheid. Er waren 

vertegenwoordigers van 150 staten aanwezig. Tijdens de conferentie hebben acht staten hun 

akten van toetreding tot één van de twee VN-verdragen over staatloosheid neergelegd en 

hebben twintig andere staten beloftes afgelegd tot ratificatie van de verdragen. Daarnaast 

hebben meer dan 60 staten zich geëngageerd om verder te werken aan de bescherming van 

ontheemden (in het Engels forcibly displaced) en staatlozen. Tot eind januari 2012 kunnen staten 

nog verdere beloftes neerleggen. 

 

Mededelingen van IOM (mevrouw D’Hoop informeert na de vergadering) 

 

37. Mevrouw D’Hoop deelde na de vergadering aan het BCHV mee dat in het kader van het REAB- 

programma in de maand november 397 personen vrijwillig teruggekeerd zijn naar hun 

herkomstland met gebruik van de bijstand van IOM. In het jaar 2011 waren er tot nu toe reeds 

3.202 gevallen. 

 

38. De belangrijkste landen van bestemming in november 2011 waren: Brazilië (117), Kosovo (34), 

Irak (31), Macedonië (27), Rusland (27) en Oekraine (25). 
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39. Wat betreft de vrijwillige terugkeer per provincie waren er 184 personen uit Brussel (stad), 85 uit 

de provincie Antwerpen en 21 uit de provincie Vlaams-Brabant. 

 

40. In november 2011 maakten 232 migranten in een irreguliere situatie in België gebruik van het 

REAB-programma (met deze categorie worden de “niet-asielzoekers” bedoeld). Daarnaast waren 

er 106 personen wiens asielaanvraag werd afgewezen. In 59 gevallen hadden de personen hun 

asielprocedure zelf stopgezet.  

 

41. De voornaamste bestemmingen waren Europa (145), Zuid-Amerika (127) en Azië (97). 

 

42. De kandidaten tot vrijwillige terugkeer werden naar IOM doorverwezen door de verschillende 

partners, namelijk via de NGO’s (304), Fedasil (71), Rode Kruis/Croix-Rouge (21) en via de steden 

en gemeenten (18).  

 

43. In november vertrokken in het kader van de vrijwillige terugkeer 228 mannen en 169 vrouwen. 

 

Mededelingen van Fedasil (mevrouw Machiels) 

 

44. Mevrouw Machiels deelt de statistieken uit op de vergadering. Zij deelt mee dat de totale 

opvangcapaciteit van Fedasil momenteel 23.009 plaatsen telt (zonder noodopvang, hotels, etc). 

In november 2011 was er een gemiddelde bezetting van 22.789 personen, de noodopvang, de 

hotel en de observatie- en oriëntatiecentra inbegrepen. Dit is een bezettingsgraad van 99%, 

wanneer men de totale bezetting neemt t.o.v. structurele plaatsen. Mevrouw Machiels wijst op 

een effectieve bezettingsgraad van 96% als men de noodopvang, hotels en observatie- en 

oriëntatiecentra meerekent. Mevrouw Machiels verduidelijkt dat die 4 resterende % echter geen 

beschikbare plaatsen zijn die niet gebruikt worden. De verzadingsdrempel voor het 

opvangnetwerk is 93% bezetting. Dit wil zeggen dat vanaf het moment dat die saturatiedrempel 

overschreden wordt, er niet-toewijzingen kunnen volgen. In een opvangnetwerk waar er 

voortdurend bewegingen gebeuren is een bezetting van 100% onmogelijk. Een theoretische 

illustratie: men kan een gezin van 5 niet opsplitsen om toe te wijzen aan een plaats voor drie 

personen. Zo blijft de plaats voor drie vrij in de statistieken, maar zijn er 5 niet-toewijzingen. In 

november 2009 was er een bezetting van 17.811 personen en in november 2010 was er een 

bezetting van 19.310 personen. Er worden nu 12.051 personen opgevangen in de collectieve 

opvangstructuren en 10.958 in de individuele.  

 

45. Er zijn momenteel 1.124 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen (dit is zonder de plaatsen in 

hotels of de volwassenencentra gerekend), maar een bezetting in november van 1.242 personen. 

In de hotels werden 116 minderjarigen opgevangen. Een volledige afbouw van het plaatsen van 

minderjarigen in hotels tegen eind dit jaar zal dus niet meer haalbaar zijn. Bij dit laatste cijfer 

dient opgemerkt te worden dat het hoofdzakelijk gaat om jongeren waar er twijfel bestaat 

omtrent de leeftijd. De langste termijn voor een minderjarige die nu nog op hotel verblijft, is 9 

maanden, maar dit is uitzonderlijk. Door het versnelde proces van leeftijdsonderzoek sinds juli 

2011 is die verblijfsduur sterk gereduceerd. Vorig jaar waren er voor NBM’s maar 591 plaatsen 

en 706 minderjarigen opgevangen, waarvan een aantal in opvangstructuren voor volwassenen.  

 

46. Wat betreft de stand van de procedure van opgevangen asielzoekers zijn er niet veel wijzigingen 

te melden ten opzichte van vorige maand. Er valt wel een daling op te merken voor de mensen 

die worden opgevangen op grond van een ontvankelijke 9ter aanvraag. Dat bedraagt nu 1,3 % 
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terwijl dat in november 2010 nog 3,7% was.  

 

47. Er waren in november 429 niet-toewijzingen, dat is veel minder dan in oktober toen er 1.069 

niet-toewijzingen waren. De daling is waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van factoren. Er 

is een lichte daling in de instroom, een verhoging van de uitstroom door een hoger aantal 

beslissingen van het CGVS, maar in december lijkt deze tendens zich jammer genoeg niet voort te 

zetten. Er zijn tot op vandaag (13 december) alweer 189 niet-toewijzingen voor december.  

 

48. Er is wel goed nieuws. Er komen op heel korte termijn ongeveer 300 nieuwe plaatsen bij dankzij 

Croix-Rouge. Dit zijn plaatsen die het gevolg zijn van de regeringsbeslissing van 20 juli 2011, nl. 

de 300 plaatsen in Bierset en 300 in Ans. Ook de 2.000 plaatsen bij de LOI’s zijn nog in opbouw. 

Daarnaast worden ook nog plaatsen in de POI’s (partner opvang initiatieven) en FOI’s (federale 

opvanginitiatieven) verwacht.  

 

49. Wat concreet kan verwacht worden van het materieel spreidingsplan dat voorzien is in het 

regeerakkoord is nog niet duidelijk. Er is eerst sprake van een “vrijwillig” spreidingsplan en indien 

dit niet zou volstaan van een “verplicht” spreidingsplan. Maar voorlopig is er nog geen wettelijk 

kader om zoiets te realiseren en mevrouw Machiels vreest dat dit dus geen impact meer kan 

hebben voor deze winter. 

 

50. Mevrouw Machiels wijst erop dat er vorig jaar gemiddeld zo’n 700 plaatsen per maand tekort 

waren. Als we dit vermenigvuldigen met 3, voor de komende 3 wintermaanden (2.100) en hierbij 

nog ongeveer 1.000 plaatsen bijtellen voor de mensen met een niet-toewijzing die ruw geschat 

nog op straat ronddolen, dan betekent dit een nood aan zo’n 3.000 plaatsen om elke asielzoeker 

deze winter te huisvesten. 

 

51. Mevrouw Machiels verwacht een positief effect van de lijst van veilige landen voor het 

opvangprobleem omdat er nu toch 1 bewoner op 5 afkomstig is van de Balkanlanden, in de 

veronderstelling dat de Balkanlanden op deze lijst van veilige landen zouden staan. Daarentegen 

wordt weinig effect verwacht van het feit dat geen automatisch recht op opvang meer zal 

worden toegekend vanaf de tweede asielaanvraag.  

 

52. De heer Geysen valt mevrouw Machiels bij wat betreft de verwachtingen van de lijst van veilige 

landen van oorsprong. Dit kan een belangrijke invloed hebben op het aantal asielaanvragen. Er 

waren in november toch 123 asielaanvragen per werkdag. In december zitten we nu aan 

ongeveer 105 asielaanvragen per werkdag wat toch een zekere daling is, maar het valt af te 

wachten of de trend zich zal doorzetten. Daarentegen is het aantal meervoudige asielaanvragen 

sterk gestegen, wat natuurlijk ook een gevolg is van het stijgend aantal negatieve beslissingen. 

 

53. Mevrouw Goris vraagt wat verduidelijking bij de vermelding “Les 7 Lieues” en “Broeders van 

Liefde” bij de opvangaanbieders op de door Fedasil meegedeelde statistieken. Mevrouw 

Machiels verduidelijkt dat “Les 7 Lieues” een opvangpartner is die 56 plaatsen in Bergen 

aanbiedt, waarvan 10 voor minderjarigen. De Broeders van Liefde bieden plaatsen aan voor 

minderjarige asielzoekers, zij noemen hun opvangproject “Jona”. Er is een centrum in Knesselare 

dat aan 20 jonge NBM’s opvang biedt en een centrum in Eeklo dat plaats biedt aan 30 NBBM’s. 

Het project in Knesselare en Eeklo liep in principe ten einde dit jaar maar zal verlengd worden.  
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54. Mevrouw Blommaert vraagt welk profiel de mensen hebben die vrijwillig terugkeren naar de 

Balkan. De heer Geysen benadrukt dat het om vrijwillige terugkeer ging en verduidelijkt dat er 34 

bussen vertrokken zijn met mensen die ofwel waren uitgeprocedeerd of die vrijwillig afstand 

hadden gedaan van hun procedure. In de laatste bus zaten niet veel terugkeerders meer. 

 

55. Mevrouw Addae vraagt hoe het staat met de toepassing van de instructie van Fedasil om 

asielzoekers die werk hebben niet langer opvang te bieden. Mevrouw Machiels verduidelijkt dat 

het maar gaat om een beperkt aantal asielzoekers. Er wordt wel degelijk nagegaan of het 

inkomen voldoende hoog en voldoende stabiel is alvorens over te gaan tot een opheffing. Indien 

de mensen immers snel weer zonder werk komen te zitten, zouden die ten laste komen van de 

OCMW’s. 

 

56. De heer Beys verwijst naar de wetswijzigingen
2
 die ten laatste op 31 maart zullen worden 

toegepast. Nu kan Fedasil asielzoekers opvang ontzeggen vanaf de 3
de

 asielaanvraag maar enkel 

op basis van individuele motivering. Binnenkort kan Fedasil asielzoekers opvang ontzeggen vanaf 

de 2
de

 asielaanvraag. Hij wenst te weten of er al een idee is hoe de wet in de praktijk zal worden 

opgezet. Zal men even strikt te werk gaan zoals bij de derde asielaanvragen nu, of zal iets meer 

soepelheid aan de dag worden gelegd? Mevrouw Machiels stelt dat, ondanks het feit dat de wet 

voorziet dat het agentschap de opvang ‘kan’ weigeren en dus niet moet weigeren, ze gezien de 

crisissituatie wel verplicht zullen zijn deze regeling ook toe te passen. Maar de wet voorziet ook 

dat mensen 30 dagen hebben om gevolg te geven aan het BGV. Indien binnen deze termijn een 

2
e
 asielaanvraag wordt ingediend, dan kan DVZ een beslissing over de inoverwegingname van de 

aanvraag nemen voordat het BGV verstreken is. Als DVZ de nieuwe elementen aanvaardt voordat 

het BGV verstreken is, zal het recht op opvang gegarandeerd blijven. Dit zal echter niet het geval 

zijn voor asielzoekers die de opvang verlaten en nadien een 2
de

 asielaanvraag indienen. Zij zullen 

maar opvang krijgen eens hun dossier werd overgedragen aan het CGVS. 

  

57. De heer Beys gaat verder in op de nieuwe wetsbepalingen die voorzien in een uitbreiding van het 

huidig systeem van trajectbegeleiding waarbij in de mogelijkheid wordt voorzien om een code 

207 om te zetten in een verblijf in een terugkeerwoning. Hoe zal dit in de praktijk worden 

toegepast? Mevrouw Machiels legt uit dat de concrete modaliteiten nog moeten worden 

uitgewerkt. 

  
58. De heer Beys verwijst naar een nieuwe instructie van Fedasil (dd. 6 september 2011) gebaseerd 

op een conventie getekend door de heer Roosemont en mevrouw François. Nochtans werd 

recent beslist door de Commissie ter bescherming van het privéleven dat DVZ geen directe 

toegang tot de database van Fedasil mocht krijgen
3
. Het lijkt erop dat nu toch een transfer van 

persoonsgegevens vanuit Fedasil naar DVZ wordt georganiseerd. Heeft Fedasil aan de Commissie 

een toestemming hiervoor gevraagd? Mevrouw Machiels antwoordt dat de vraag werd 

voorgelegd aan de juridische dienst van Fedasil en dat deze geen probleem heeft vastgesteld. 

Hoe dan ook wijst ze erop dat de instructie vooralsnog geen uitvoering kreeg. 

 

Diversen 

 

                                                 
2
 Doc. Parl. Ch. 53, 0813/015, http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/0813/53K0813015.pdf 

3
 http://www.privacycommission.be/fr/docs/FO-AF/2011/deliberation_AF_012_2011.pdf  en 

http://www.privacycommission.be/nl/docs/FO-AF/2011/beraadslaging_FO_012_2011.pdf 
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59. De heer Ryckemans van Dokters van de Wereld deelt mee dat momenteel hun consultaties weer 

werden hernomen. Dit heeft echter het probleem niet opgelost, onder andere, aangezien wordt 

vastgesteld dat de OCMW’s hun politiek verharden. Vaak vragen OCMW’s bv. bijkomende 

documenten. Ook de mensen met een niet-toewijzing komen terecht bij Dokters van de Wereld, 

ook illegale families. Vroeger had Dokters van de Wereld de mogelijkheid die mensen terug in 

het reguliere circuit te loodsen, nu kan dat enkel nog na gerechtelijke stappen. Dokters van de 

Wereld wenst de oproep te lanceren om enkel de complexe gevallen naar hen door te verwijzen. 

Hij wijst er ook op dat hun dienst ook telefonisch bereikbaar is, bijvoorbeeld voor advies mbt 

problemen met het OCMW. 

 

60. De heer Geysen deelt mee dat de Dienst Vreemdelingenzaken enkel maandag 26 december dicht 

zal zijn. De andere dagen zullen de aanvragen wel geregistreerd worden maar er zullen weinig 

beslissingen worden genomen en verhoren worden afgenomen. Idem voor de dienst dispatching 

van Fedasil. 

 

61. De heer Dermaux deelt mee dat tijdens de kerstperiode de dienst advocaten een permanentie 

zal hebben. 

 

62. Mevrouw van der Haert deelt mee dat vanaf januari 2012 de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zal vertegenwoordigd zijn op de contactvergaderingen en dat op de 

volgende contactvergadering van 10 januari de heer Debersaques hiervoor aanwezig zal zijn. 

 

                 

 

De volgende contactvergaderingen vinden plaats 

op  10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni 2012 

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

 


