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VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERERING 

VAN 9 JANUARI 2007

Aanwezigen

Dames: Berghmans (AI), Crauwels (VVSG), de Ryckere (HCR), Houben (VwV), Janssen 
(Balie Brussel), Janssens (Rode Kruis), Lejeune (CGKR), Leroux (CSP), Maes (BCHV), van 
der Haert (BCHV), Vastmans (MSF)

Heren: Bienfait (CGVS), Beys (Caritas International), Geysen (DVZ), Huys (VBCV), Khali 
(Croix Rouge), Peltzer (JRS), Pleysier (FEDASIL), Vinikas (BCHV), Westerveen (UNHCR)


Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 
december 2006 

De heer Vinikas opent de vergadering om 9h45.

Het verslag van de vergadering van 12 december 2006 werd goedgekeurd mits de volgende 
wijziging:

Punt 3: de heer Geysen merkt op dat er in de maand november 2006 263 meervoudige 
aanvragen waren. In de Franstalige versie stond dit correct weergegeven, mar niet in de 
Nederlandstalige versie.

Punt 23: De heer Pleysier wijst erop dat de mandaten gelden voor een termijn van zes jaar en 
niet van zes maanden. 

Mededelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (de heer Geysen)

1. 1.053 asielaanvragen werden ingediend in de maand december 2006, hetgeen een 
gemiddelde betekent van 52,4 aanvragen per werkdag. Dit betekent een lichte daling in 
vergelijking met november 2006 (1,3 aanvragen minder per werkdag) en een sterke daling in 
vergelijking met december 2005 (342 aanvragen minder in totaal). 995 aanvragen werden 
ingediend op het grondgebied, 37 in de gesloten centra en 21 aan de grens.
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2. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (163), Servië en 
Montenegro (116), Irak (86), Kongo (62), Iran (62), Guinee (40), Afghanistan (39), Turkije 
(28), Armenië (27) en Rwanda en Angola (26).

3. Voor het hele jaar 2006 waren de voornaamste nationaliteiten: Rusland (1582), Kongo
(843), Servië en Montenegro (778), Irak (695) en Iran (631).

4. In december 2006 werden 215 meervoudige aanvragen ingediend (een daling in 
vergelijking met november 2006 van 48 aanvragen), hoofdzakelijk door asielzoekers 
afkomstig uit Servië en Montenegro (71), Iran (39), Rusland (29). De heer Geysen merkt op 
dat het aantal meervoudige aanvragen hoog ligt, aangezien er gemiddeld een 150 à 160 
meervoudige aanvragen per maand worden ingediend.

5. In de maand december 2006 werden 792 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 110
ontvankelijkheidsbeslissingen, 125 beslissingen genomen in het kader van de 
Dublinverordening (25 en 26 quater), 42 weigeringen van in overwegingname (13 quater) en 
515 beslissingen van onontvankelijkheid (bijlage 25bis of 26bis). 51 dossiers werden 
afgesloten zonder voorwerp. In totaal werden 843 dossiers afgesloten in december.

6. De heer Geysen geeft totaalcijfers voor het jaar 2006. In 2006 waren er 1.154 
ontvankelijkheidsbeslissingen, 891 weigeringen van in overwegingname, 1.902 beslissingen 
in het kader van de Dublinverordening (25 en 26 quater), 8.520 onontvankelijkheids-
beslissingen. 825 dossiers werden afgesloten zonder voorwerp. Er werden in totaal bijgevolg 
13.292 dossiers afgesloten door DVZ.

7. In december 2006 werden 57 NBM geregistreerd door DVZ (39 jongens en 18 meisjes). 54
onder hen hebben een asielaanvraag ingediend in het binnenland en 3 aan de grens. Niemand
was tussen 0 en 5 jaar, niemand was tussen 6 en 10 jaar, 15 waren tussen 11 en 15 jaar, 23
waren 16 jaar en 17 waren 17 jaar. Onder hen kwamen er 17 uit Afghanistan, 6 uit Angola, 4 
uit Guinee en Rusland, 3 uit Irak en India.

8. De heer Geysen deelt de totaalcijfers voor de subsidiaire bescherming mee: er werden 343 
aanvragen ingediend via de gemeenten (volwassen personen, kinderen niet inbegrepen). Van 
deze 343 aanvragen waren er 192 van mensen afkomstig uit Servië en Montenegro. In 
Nederlandstalige dossiers werden 245 beslissingen genomen verdeeld als volgt: 88 personen 
kregen een tijdelijk BIVR, 36 personen kregen een BIVR van onbepaalde duur, 103 
aanvragen waren zonder voorwerp, 3 personen werden geweigerd (2 omwille van openbare 
orde en 1 persoon omdat hij het land heeft verlaten); 15 personen hebben nog een 
asielprocedure hangende. Er waren 129 Franstalige beslissingen waaronder 79 positieve 
beslissingen, 2 weigeringen en 48 aanvragen zonder voorwerp. De voornaamste 
nationaliteiten betreffen: Ivoorkust (60), Servië en Montenegro (21) en Siërra Leone (4).

9. Mevrouw Maes vraagt bij welke gemeente een persoon die nergens officieel ingeschreven 
is een aanvraag voor subsidiaire bescherming moet indienen. In artikel 77§3 van de wet van 
15 september 2006 (tot wijziging van de vreemdelingenwet van ’80) wordt verwezen naar “de 
burgemeester van de plaats waar hij verblijft”. Hiermee lijkt de feitelijke verblijfplaats te 
worden bedoeld. In Antwerpen echter weigerde men de aanvraag over te maken aan DVZ. 
Volgens de heer Geysen is het inderdaad de feitelijke verblijfplaats en zou Antwerpen deze 
aanvraag moeten overmaken aan DVZ. 
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10. Mevrouw Maes vraagt bijkomend of de vereiste om “het land niet verlaten te hebben” ook 
geldt voor personen die na hun weigeringsbeslissing waarin een NTC is opgenomen in een 
ander land van de EU een asielaanvraag hebben ingediend en via het Dublin-systeem terug 
naar België worden gestuurd. De heer Geysen stelt dat de regel zeer streng wordt toegepast en 
dat in dit geval DVZ hoogstwaarschijnlijk op de hoogte is dat betrokkene het land heeft 
verlaten. Hij wijst er bijkomend op dat er in de praktijk weinig gevallen voorkomen, die op 
deze grond worden geweigerd.

Mededelingen van het CGVS (de heer Bienfait)

11. De heer Bienfait deelt mee dat de statistieken niet echt representatief zijn aangezien sedert 
15 november tot 31/12/’06 geen weigeringsbeslissingen (inclusief de toekenningen van 
subsidiaire bescherming) werden betekend omwille van de onduidelijkheid voor welke 
instantie eventueel beroep moest worde ingesteld. Sedert de publicatie op 28 december van de 
programmawet is aan deze onduidelijkheid verholpen en beroep moet worden ingediend voor 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In de komende maanden zullen dus zeer veel 
beslissingen worden betekend. De heer Bienfait deelt toch mee dat in december 2006 617 
beslissingen werden genomen waarvan 473 in ontvankelijkheid. Er werden 232 
ontvankelijkheidsbeslissingen genomen, 2 dossiers werden afgesloten op grond van art. 55. Er 
waren 143 beslissingen ten gronde waarvan 121 erkenningsbeslissingen, 15 gevallen van 
afstand van procedure werden genoteerd en in 7 gevallen werd toepassing gemaakt van art. 
55. Gezien het zeer lage aantal betekende beslissingen is de achterstand van het CGVS 
gestegen tot 6.113 dossiers eind december. Dit cijfer is echter kunstmatig aangezien er nu 
reeds een 600-tal beslissingen klaar liggen voor betekening in januari en februari.

12. De heer Bienfait voegt hieraan toe dat wat betreft de nationaliteiten waarvoor subsidiaire 
bescherming werd toegekend, geen informatie kan gegeven worden omwille van 
bovenstaande reden. Hij deelt wel mee vernomen te hebben dat toch al een aantal beroepen 
werden ingesteld in geval van toekenning van subsidiaire bescherming bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen.

13. De heer Bienfait deelt mee dat zeer recent het verhoor van de verschillende kandidaten 
voor de post van Nederlandstalige Adjunct Commissaris Generaal die de preselectie hebben 
doorstaan, werd gehouden. Het werk van het selectiecomité is hierdoor afgerond. 16 
kandidaten hebben zich aangeboden met een meerderheid van vrouwelijke kandidaten. 

14. Mevrouw Houben vraagt of de Somaliërs die beschikken over een “niet-actuele” NTC, 
deze zouden kunnen laten omzetten in een actuele NTC. De heer Bienfait antwoordt dat er 
momenteel nog geen subsidiaire bescherming werd uitgesproken in een Somalisch dossier 
maar dat het CGVS er wel over nadenkt. Het varieert ook van regio tot regio, zo is de situatie 
in Somaliland verschillend van de situatie in Mogadiscio. Bovendien verandert de situatie alle 
dagen. Er werd beslist om voorlopig vanaf 1 januari geen beslissingen te nemen.

15. Mevrouw Casteleyn vraagt of CGVS een onderscheid zal maken tussen verschillende 
groepen, vb. een alleenstaande vrouw of alleenstaande man. De heer Bienfait bevestigt dat 
hiermee rekening wordt gehouden. Hij deelt ook mee dat binnenkort een herevaluatie voor de 
situatie in Tsjaad zal plaatsvinden.

16. Mevrouw Janssens vraagt wanneer de nieuwe asielprocedure volledig in voege zal treden. 
De heer Bienfait antwoordt dat dit niet duidelijk is maar dat de nieuwe procedure 
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waarschijnlijk nog niet in april zal in werking treden. De heer Geysen bevestigt dat geen vaste 
datum kan gegeven worden. De heer Huys stelt dat men hoopt dat dit voor de grote vakantie 
zou lukken. De heer Pleysier merkt op dat hieromtrent toch een kalender moet bestaan. De 
heer Huys antwoordt dat hij geen kennis heeft van een kalender. De heer Geysen stelt dat het 
KB nog niet afgewerkt is maar dat dit men wel enkele maanden op voorhand hierover zal 
informeren. De heer Bienfait deelt mee dat hij tegen de volgende contactvergadering zal 
trachten hieromtrent meer informatie te geven. 

Mededelingen van de VBC (de heer Huys)

17. De heer Huys deelt mee dat de heer Geert Debersaques werd aangesteld als Eerste 
Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de heer Bodart als Voorzitter en 
mevrouw De Cooman als Hoofdgriffier.

Mededelingen van het UNHCR (de heer Westerveen)

18. De heer Westerveen deelt mee dat er recent twee nieuwe posities zijn van het UNHCR. 
Eén met betrekking tot Sri Lanka http://www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/4590f12a4.pdf en 
één betreffende Irak http://www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/458baf6f4.pdf. De beide 
posities kan men raadplegen op de website van het UNHCR. Heel kort samengevat kan men 
stellen dat in beide posities wordt gepleit voor subsidiaire bescherming.

19. De heer Westerveen wijst op de bijzonder ernstige situatie in Irak. Er werd een appel 
gelanceerd om 60.000 dollar te verzamelen ten bate van de opvang van Irakese vluchtelingen 
in de omringende landen Syrië, Jordanië, Libië, Egypte en Turkije. Ongeveer 10.000 Irakezen 
vluchten wekelijks het land uit!

Mededelingen van Fedasil (de heer Pleysier)

20. De heer Pleysier verdeelt de statistieken voor de maand december 2006. De heer Pleysier 
wijst op een bezettingsgraad van ongeveer 80%, wat betekent dat er zich een stabilisatie 
voordoet in het opvangnetwerk. 

21. Zoals op de vorige contactvergadering werd meegedeeld, wordt het aantal opvangplaatsen 
in enkele opvangcentra afgebouwd, waardoor de totale opvangcapaciteit daalt met een 200-tal
plaatsen. Het centrum van Aarlen (capaciteit 75 plaatsen) zal sluiten eind januari. Er wordt 
werkzekerheid gegarandeerd voor het personeel binnen het opvangnetwerk van Fedasil en/of
Croix Rouge. In de centra van Arendonck en Pondrôme zullen het aantal plaatsen ingevolge 
vroeger besliste infrastructuurwerken nog stijgen.

22. De heer Pleysier biedt een aantal agenda’s 2007 van Fedasil aan.

23. De heer Pleysier deelt mee dat er een discussie is geweest omtrent de onthaalplek 
(soepbar) “De Nieuwe Wereld” in de nabijheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit 
betreft een ruimte waar soep, informatie en sanitaire voorzieningen ter beschikking worden 
gesteld van de asielzoekers. Fedasil beoordeelde dit initiatief in het geheel van de beschikbare 
middelen niet langer prioritair en wenste de subsidies (budget van 65.000 euro ) niet meer toe 
te kennen in 2007. De problematische overlast in het verleden gesignaleerd in de buurt van 
het Noord-station lijkt fel verminderd mede door de zeer sterk verminderde instroom. Fedasil 
heeft hieromtrent advies gevraagd aan DVZ en het CGVS en beide instanties vonden “De 
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Nieuwe Wereld” niet noodzakelijk. Minister van Maatschappelijke Integratie heeft echter 
beslist “De Nieuwe Wereld”toch nog open te houden tot midden ’07 mits halvering van de 
subsidies van Fedasil (de facto tot 32.500 euro). Dat geeft de tijd om naar alternatieve 
oplossingen uit te kijken.

24. De heer Pleysier geeft een PowerPoint presentatie met een aantal statistieken wat betreft 
de opvang van asielzoekers in 2006. De presentatie wordt in bijlage aan dit verslag gevoegd.
De heer Pleysier wenst wel te benadrukken dat de weergegeven cijfers voorlopige cijfers zijn.

25. De heer Pleysier legt uit dat wat betreft de overlast die zou gesignaleerd zijn rond het 
centrum van Sint-Pieters-Woluwe, volgens hem overbenadrukt wordt door een aantal 
buurtbewoners. De bezetting was over het hele jaar erg laag. Er waren gemiddeld maar 46 van 
de 120 bedden bezet, waaruit kan worden afgeleid dat de overlast eerder beperkt moet zijn. 
Hij bevestigt wel dat het centrum geen goede opvangplaats voor een langer verblijf voor 
kinderen is, omdat door de aard van het centrum de kinderen niet naar school gaan.

26. Wat betreft de statistiek aangaande de observatie- en oriëntatiecentra (Neder-Over-
Heembeek en Steenokkerzeel) geeft de heer Pleysier uitleg bij de problemen die zich recent
hebben voorgedaan. Vooral in NOH stelden zich problemen van brandstichting en nachtelijke 
ruzies. Dit vloeit ook voort uit het feit dat zowel asielzoekers als illegale jongeren samen 
worden opgevangen wat tussen beide groepen spanningen creëert. 

27. Wat betreft de statistiek aangaande illegale gezinnen met kinderen stelt de heer Pleysier 
vast dat hun aandeel in het opvangnetwerk blijft stijgen (ongeveer 25% van de federale 
capaciteiten). Er is een akkoord met Croix Rouge en Rode Kruis dat vanaf 1 februari ’07 die 
mensen ook gedeeltelijk in hun centra zullen terecht kunnen. 

28. Mevrouw Leroux vraagt of er cijfers bestaan wat betreft het vertrek van deze illegale 
families. Deze cijfers werden aan het BCHV overgemaakt en worden bijgevoegd aan dit 
contactverslag.

Mededelingen van het BCHV (de heer Vinikas)

29. Het BCHV zoekt een adjunct-directeur voor een half-time functie. 

De volgende contactvergaderingen zullen doorgaan op de dinsdagen: 13 februari, 13 
maart, 10 april, 8 mei en 12 juni op de zetel van Fedasil, Kartuizerstraat 19-21, 1000 

Brussel.


