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Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Defacqzstraat 1/10
1000 Brussel
info@cbar-bchv.be

VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING VAN HET BCHV
VAN 13 juni 2006

Aanwezigen:

Dames: Bašić (BCHV), Casteleyn (Federale Ombudsdienst), de Ryckere (UNHCR), 
Henkinbrant (BCHV), Janssen (Balie), Ngo (CIRE), Thiébaut (APD), Vanderhaegen (PSC), 
Vandekerckhove (RK), Vastmans (AzG), Vercaigne (JRS), Visée (Socialistische Solidariteit).

Heren: Dewulf (CGKR), Geysen (DVZ), Georis (Voogdij), Huys (VBC), Pleysier (Fedasil), 
Pollet (VwV) Reyntjens (IOM) Schrauben (Croix-Rouge), Schuermans (Federale 
Ombudsdienst), Somers (VMC), Van den Bulck (CGVS), Vinikas (BCHV), Westerveen 
(HCR).

Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13
mei 2006

De heer Vinikas opent de vergadering om 9.45u en stelt de heer Gerhard Westerveen voor. De
heer Westerveen is de nieuwe verantwoordelijke van de juridische dienst van de UNHCR 
Delegatie te Brussel.

Het verslag van de vergadering van 13 mei wordt goedgekeurd.

Mededeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (de heer Geysen)

1. 854 asielaanvragen werden ingediend in de loop van de maand mei 2006. Dit betekent een 
lichte daling in vergelijking met de maand april 2006 (16 aanvragen minder) en een grote 
daling in vergelijking met mei 2005 (352 aanvragen minder). 808 aanvragen werden 
ingediend op het grondgebied, 25 in de gesloten centra en 21 aan de grens.

2. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (110), Kongo (71), 
Servië-Montenegro (46), Armenië (40), Guinea (36), Kameroen (31), Iran (30), Turkije (25), 
en Rwanda (24). 

3 In mei 2006, werden 139 meervoudige aanvragen ingediend, hoofdzakelijk door 
asielzoekers afkomstig uit Rusland (28), Iran (15), Irak (10) en Bulgarije (10).
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4. In de maand mei 2006 werden 1.036 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 71
ontvankelijkheidsbeslissingen, 169 beslissingen in het kader van de Dublinconventie (25 en 
26 quater), 31 weigeringen van inoverwegingname (13 quater), 967 onontvankelijkheids-
beslissingen (25 of 26 bis) en 69 dossiers werden afgesloten zonder voorwerp.

5. In mei 2006, werden 33 NBM geregistreerd door DVZ (20 jongens en 13 meisjes). 29 
onder hen hebben een asielaanvraag ingediend in het binnenland en 4 aan de grens. Onder hen 
waren er 6 uit Guinee en 3 uit Kongo. Er was er geen enkele tussen 0 en 5 jaar, noch tussen 6 
en 10 jaar, 10 waren tussen 11 en 15 jaar, 10 waren 16 jaar en 14 waren 17 jaar, 3 werden 
meerderjarig verklaard. Onder hen waren er 6 uit Guinea en Afghanistan, 5 uit Angola, 4 uit 
Kameroen en 4 uit Rusland. 

6. De heer Vinikas deelt mee dat het BCHV op basis van de maandelijkse statistieken met 
betrekking tot de beslissingen van de DVZ de totale cijfers voor het jaar 2005 heeft 
opgemaakt. 14.652 beslissingen werden er in 2005 genomen verdeeld als volgt: 1.353
ontvankelijkheidsbeslissingen (9%), 1.689 beslissingen in het kader van de Dublinconventie 
(25 en 26 quater) (12 %), 814 weigeringen van inoverwegingname (13 quater)(6 %), 9.882
onontvankelijkheids-beslissingen (25 of 26 bis) (67 %) en 912 zonder voorwerp (6 %). De 
heer Geysen voegt hieraan toe dat de achterstand in 2005 een beetje toegenomen is doordat er 
meer aanvragen ingediend werden, maar dat sindsdien de achterstand weggewerkt werd. 

7. Mevrouw Janssens klaagt over de manier waarop de aanvragen tot regularisatie in de 
actuele context behandeld worden. Sommige personen voldoen aan de criteria die door DVZ 
voorop gesteld werden, en worden niet geregulariseerd, waarbij andere die niet voldoen aan 
die criteria wel geregulariseerd worden. De advocaten weten niet meer wat ze hun klanten 
moeten aanraden en verliezen hun geloofwaardigheid gezien op dit ogenblik hongerstakingen
meer resultaat opleveren dan het volgen van procedures. De heer Geysen legt uit dat de DVZ 
geen rekening houdt met de hongerstakingen bij het nemen van een beslissing, want dat zou 
betekenen dat ze toegeven aan chantage. Hij herinnert ons eraan dat het criterium van 3 tot 4 
jaar nog steeds geldig is, maar dat sommige kandidaten deze regels niet altijd begrijpen, daar 
vele denken dat de procedure bij de Raad van State daarbij inbegrepen is.  De heer Geysen 
drukt op het feit dat elke weigering gemotiveerd is en dat men op die manier de reden van 
elke weigering kan nagaan. De heer Pleysier voegt hieraan toe dat de hongerstakers die in de 
4 Fedasil centra verblijven niets bekomen hebben. Fedasil prijst zichzelf gelukkig dat de 
minister uitzonderingen heeft gemaakt tegen het toepassen van de regels wanneer de 
aanvragers daar voordeel bij hebben. Het is desondanks nodig dat uitzonderingen die tot 
weigeringen leiden sterk gemotiveerd worden. 

8. Mevrouw Thiébaut vraagt meer duidelijkheid omtrent verlengingen van BGV gegeven voor 
medische redenen aan mensen die uitgeprocedeerd zijn.  De heer Geysen antwoordt dat door 
het feit dat die aanvragen geval per geval bestudeerd worden de bevoegde cel, die een 
specifieke eenheid uitmaakt binnen de cel 9.3, een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen 
ongeacht de uitbreiding van het personeel. Men moet lang wachten om een beslissing omtrent 
een verlenging te bekomen. Op heden wachten er meer dan 20.000 dossiers op antwoord 
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waarvan er enkele honderdtallen wachten voor de medische cel. Recentelijk heeft het lage 
aantal aanvragen ervoor gezorgd dat vijf werknemers van bureau R naar de cel 9.3 konden 
worden overgeplaatst.

9. Mevrouw Ngo deelt mee dat die aanvragen om een verlenging van het BGV voor medische
redenen die op een aanvraag tot 9.3 gestoeld zijn vaak worden geweigerd met als motivering 
dat de 9.3 later zal onderzocht worden. De afwezigheid van enige motivatie belet de 
geïnteresseerde om de beslissing aan te vallen en maakt dat men denkt dat men met de 
aangehaalde medische redenen geen rekening heeft gehouden. De heer Geysen weet niet of er 
al een medisch onderzoek gebeurt in die fase wanneer het om een aanvraag gaat om medische 
redenen.

10. Mevrouw Thiébaut vraagt of de inschrijvingsattesten verlengd worden wanneer men op 
een antwoord wacht in het kader van een 9.3 na een weigering van de VBCV te hebben 
ontvangen. De heer Geysen antwoordt dat dit niet meer het geval is voor alle personen die een 
negatieve beslissing hebben ontvangen van de VBCV na 1 maart 2006. De DVZ schrijft hen 
dadelijk een BGV uit. Mevrouw Janssen haalt gevallen aan van weigering van de VBCV 
uitgereikt voor 1 maart waarvoor ook een BGV werd gegeven voor ze het antwoord van hun 
9.3 ontvingen. De heer Geysen verduidelijkt dat het de weigering van de VBCV is die voor 1 
maart moet uitgereikt zijn en niet de aanvraag tot regularisatie.

Mededelingen van het CGVS (de heer Van den Bulck)

11. In de maand mei 2006 werden 1.700 beslissingen genomen door het CGVS Dit is een 
mooie prestatie gezien het volledige personeel een vorming heeft gevolgd van drie dagen rond 
de subsidiaire bescherming. Bij deze beslissingen waren er 189 erkenningen, vooral van 
Rusland, Kongo, Ivoorkust en Rwanda. Het aantal beroepen bij het CGVS is erg gedaald wat 
een gevolg is van de vermindering van het aantal asielaanvragen en van de wegwerking van 
de achterstand van de DVZ. De achterstand bij het CGVS bedroeg 9.355 dossiers in het begin 
van de maand mei en werd teruggebracht op 8655 dossiers tegen het einde van de maand mei, 
wat een verschil maakt van 700 dossiers. De heer Van den Bulck voorziet dat de achterstand 
volledig weggewerkt zal zijn tegen het einde van het jaar. 

12. Er werd geen enkele verandering gemeld wat de niet-terugleidingsclausules betreffen. 
Volgens de informatie die tijdens de vorige vergadering gegeven werd, geeft het CGVS 
momenteel NTC’s in de strikte betekenis van het woord voor de volgende landen. In 
ontvankelijkheid: Ivoorkust, Irak, Servië-Montenegro (Kosovo), Soedan (alleen Darfour). 
Andere landen ontvangen soms humanitaire clausules, zoals bv. Angola voor twee 
doelgroepen (bepaalde regio’s en zeer kwetsbare groepen), Liberia (voor bepaalde 
categorieën), Palestijnen van de bezette gebieden (maar dit zal weldra herbekeken worden),
Birma, Tibet, Sri Lanka en Afghanistan, etc. Voor deze landen voorziet men voor bepaalde 
categorieën humanitaire clausules of clausules die een gedwongen repatriëring ontraden, 
zonder een vrijwillige terugkeer uit te sluiten. De humanitaire clausule voor de Afghanen luidt 
als volgt: “Ik vestig de aandacht van de Minister van Binnenlandse Zaken op het feit dat het 
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op dit ogenblik vanuit humanitair oogpunt aangewezen is om in het geval van gedwongen 
terugkeer zo nodig het bekomen van opvang of humanitaire hulp mogelijk te maken.”

Voor een aantal landen zijn NTC gegeven in de fase ten gronde: Ivoorkust, Eritrea, Irak, 
Soedan (Darfoer) en bij bepaalde personen die werden uitgesloten op grond van de 
uitsluitingsclausule. 

13. Het CGVS bereidt zich voor op de toepassing van de subsidiaire bescherming vanaf 10 
oktober 2006, onafhankelijk van het feit of de wet om de asielprocedure te hervormen 
gestemd wordt of niet, maar op grond van het rechtstreekse gevolg van de richtlijn. Een 
algemene vorming, die voor een groot deel gegeven wordt door externe sprekers (waaronder 
van het UNHCR) werd in mei aan alle leden van het personeel gegeven. Er werden al
richtlijnen opgesteld ter attentie van de behandelende actoren.

14. Het jaarlijks rapport van 2005 werd gepubliceerd en is beschikbaar op de website van het 
CGVS.

15. Op donderdag 20 juni organiseert het CGVS ter gelegenheid van de dag van de 
vluchteling een concert met Armeense muziek dat toegankelijk is voor het grote publiek en 
dat zal doorgaan om 12u30 voor het gebouw van het CGVS. In samenwerking met het 
UNHCR en Fedasil organiseerde het CGVS eveneens de projectie van een film dezelfde 
avond van het concert.

16. De heer Pollet vestigt de aandacht op de mogelijkheid dat de wet die de asielprocedure zal 
hervormen niet gestemd wordt tegen 10 oktober. Zal de subsidiaire bescherming dan 
toegepast worden in het kader van de huidige procedure? Is DVZ klaar moest dit zich 
voordoen? Wat zal er gebeuren met de toepassing van de overgangsmaatregels? We moeten 
erop toezien dat alle personen die recht hebben op de subsidiaire bescherming, deze ook 
kunnen inroepen. De heer Van den Bulck antwoordt dat er meerdere hypothesen voorzien 
zijn, maar dat het voorbarig is om deze al naar voor te schuiven, daar het nog niet zeker is dat 
de wet op 10 oktober 2006 niet gestemd zal zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de wet niet van 
toepassing zal zijn voor april 2007 en in dat geval, zal de subsidiaire bescherming worden 
toegepast in het kader van de eerste fase in de huidige procedure, voor de hervorming in zijn 
geheel zal toegepast worden. Indien er zich een probleem van deskundigheid zou voordoen, is 
het mogelijk dat de dossiers waarin zich elementen voordoen die niet onder onze 
bekwaamheid vallen, aan de kant worden gelegd tot het CGVS en het VBCV bevoegd zijn om 
de subsidiaire bescherming toe te kennen. De heer Van den Bulck is van mening dat er een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen de aanvragen die lopend zijn en de aanvragen die al
verworpen werden.  Voor deze laatste, moet er rekening gehouden worden met de 
overgangsmaatregelen die door de wet voorzien zijn. De heer Geysen voegt hieraan toe dat de 
DVZ zich ook voorbereid op de invoering van de subsidiaire bescherming. De leden van het 
studiebureau hebben de vorming die door het CGVS en de VBCV georganiseerd werd 
bijgewoond.
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Mededelingen van de Vaste Beroepscommissie (de heer Huys)

17. In de maand maart 2006 werden er 542 beroepen ingediend waarvan 344 voor de 
Franstalige kamers en 198 voor de Nederlandstalige kamers. De VBCV heeft 420 beslissingen 
genomen (258 door de Franstalige kamers en 162 door de Nederlandstalige kamers) waarvan 
61 erkenningen (aangaande 33 Russen en 12 Turken). De VBC heeft 178
weigeringsbeslissingen genomen betreffende: 42 Iraniërs, 29 Kongolezen, 22 Russen, 10 
Kameroenezen en 7 Joegoeslaven.

18. In de maand april 2006 werden er 514 beroepen ingediend waarvan 320 voor de 
Franstalige kamers en 194 voor de Nederlandstalige kamers. De VBCV heeft 433 beslissingen 
genomen (265 door de Franstalige kamers en 168 door de Nederlandstalige kamers) waarvan 
er 44 erkenningen (aangaande 22 Russen en 7 Joegoeslaven). De VBC heeft 179
weigeringsbeslissingen genomen betreffende: 40 Kongolezen, 30 Iraniërs, 14 Nepalezen, 19 
Syriërs, 11 Pakistani en 10 Russen.

19. Voor de beroepen voor aanvragen die ingediend werden voor 1 juli 2003 (5.579 beroepen) 
en waarvoor nog geen afspraak voor een auditie vastgelegd werd, wacht de VBCV een 
beslissing van de Minister af voor een eventuele regularisatie vooraleer ze met het onderzoek 
verder gaan. Dit onder voorbehoud van onontvankelijke beroepen en in het geval dat een 
motief van openbare orde of humanitaire orde een versnelling van de behandeling van het 
beroep vraagt.

Mededelingen van de Dienst Voogdij (De heer Georis)

20. De heer Georis deelt ons de statistieken van de Dienst Voogdij mee voor de periode van 1 
januari ’06 tot 1 juni ‘06. In de loop van die periode ontving de Dienst 677 meldingen, met 
andere woorden gemiddeld 135 oproepen per maand. Van deze oproepen betreft het in 60% 
van de gevallen jongens en in 40% van de gevallen meisjes. 20% van die jongeren hebben een 
asielaanvraag ingediend, 5 % van hen waren potentiële slachtoffers van mensenhandel en 
55% zijn ouder dan 16 jaar. Gedurende die periode werden er 387 voogden toegewezen (58% 
voor de bovenvermelde meldingen). Op dit ogenblik beschikt de Dienst over 1.662 effectieve
voogden.

21. Bij 52 % van de meldingen gaat het om NBM van Roma herkomst die uit Roemenie, 
Kroatië, Moldavië of ex-Joegoslavië. Deze Roma minderjarigen zijn zeer wantrouwig. 
Wanneer ze in een opvangcentrum worden opgenomen, verdwijnen ze kort nadien. De Dienst 
Voogdij heeft dus contact opgenomen met de verenigingen die de Roma helpen en ze werken 
aan de oprichting van een speciale pool vertalers van Roma. Behalve de pool vertalers wenst 
de Dienst eveneens een pool op te richten met voogden voor deze jonge Roma kinderen. De 
Dienst stelt vast dat na 5 à 6 meldingen, sommige jongeren zich effectief aan het systeem 
vastklampen. De Dienst haalt haar inspiratie bij methodes die in andere landen worden 
toegepast zoals vb in Frankrijk.
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22. De Dienst Voogdij werkt op dit ogenblik aan de oprichting van methodes en toepassingen 
(toekomstige richtlijnen) voor de voogden. De prioriteit is de oprichting van een vereniging 
van voogden. Op dit ogenblik hebben de verenigingen die voogden in dienst hebben zowel als 
VwV en CIRE de vereniging Tutor opgericht, de Nederlandstalige voogden zijn nu ingedeeld 
op regionale basis en de Franstalige voogden werden samengebracht in een vereniging.

23. De Dienst Voogdij heeft een controle systeem op poten gezet met als doel om in het 
bijzijn van een begeleider (psycholoog) vijf praatsessies te organiseren met groepen van 5 à 7 
voogden, zowel privé als onder contract. Hiervoor krijgen voogden die verantwoordelijk zijn 
voor een groot aantal minderjarigen het voorrecht. Deze eerste groep is begonnen begin april 
en beëindigt de cyclus eind dit jaar. 

De supervisie bestaat uit de analyse van praktische gevallen aangebracht door de voogden of 
de definitie van goede praktijken. De supervisie heeft tot doel de voogden te helpen beter hun 
verschillende rollen te omlijnen: de wettelijke vertegenwoordiging die de capaciteit van de 
voogd impliceert om de minderjarige de procedure uit te leggen en hem eveneens te helpen 
om zijn procedure en ouderlijke instantie te kiezen, en die tegelijkertijd vereist dat de voogd
een minimale afstand handhaaft want de voogd neemt de plaats van de ouders van de NBM 
niet in. De doeltreffendheid van een voogdij hangt af van de vertrouwensrelatie die ontstaat
tussen een voogd en zijn pupil, de supervisie biedt de mogelijkheid aan om de voogden te 
plaatsen met betrekking tot de grenzen die door de vertrouwensrelatie worden opgelegd. Het 
tweede doel van de supervisie is de balans opmaken van de prioritaire behoeften van de 
voogden in opleidingsmaterie.

24. Mevrouw Thiébaut vraagt waarom slechts 58% van de meldingen aanleiding geeft tot de 
aanduiding van een voogd. Mijnheer Georis legt uit dat het is omdat ongeveer 10% van de 
aangeduide personen meerderjarig verklaard worden na het afnemen van een beendertest, en 
dat een deel van de NBM (Roma, Indiërs) onbereikbaar zijn in die mate dat men zelfs hun 
adres of hun exacte identiteit niet kent, want deze jongeren leggen geen verklaringen af aan de 
politiediensten. 

25. Mevrouw Thiébaut vraagt of de beslissing van de Ministerraad om geen NBM meer op te 
sluiten al van toepassing is. Mijnheer Georis antwoordt dat de beschikkingen die de dienst 
Voogdij betreffen al geldend zijn. Mijnheer Geysen voegt eraan toe dat het altijd mogelijk zal 
zijn om een persoon op te sluiten die zich uitgeeft voor een minderjarige in afwachting van de 
resultaten van de leeftijdtests (die binnen de 3 dagen verwezenlijkt zouden moeten zijn). 
Vervolgens zullen de minderjarigen voor 15 dagen naar een observatie-, en oriëntatiecentrum 
doorverwezen worden, alvorens in een opvangcentrum geplaatst te worden (voor maximum 6 
maanden behalve bijzondere situatie) en tenslotte in een ILA worden ondergebracht. Mijnheer 
Pleysier vult aan dat er een KB in de maak is die de maatregelen moet omlijnen voor de
“beveiligde” centra die de NBM zullen opvangen die via de grens het territorium binnen 
komen. Het gaat erom over maatregelen van beveiliging (vb: verbod van GSM), geen macht 
van de politie.
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26. Mijnheer Dewulf vermeldt de beslissing die de Raad van Ministers van 28 april heeft
genomen, welke bepaalt dat de NBM recht hebben op sociale zekerheid en niet genieten van 
dringende geneeskundige bijstand. 

Mededeling van UNHCR (Mevrouw de Ryckere, Mijnheer Westerveen)

 27. Mijnheer Westerveen, het nieuwe hoofd van de Afdeling Juridische Dienstverlening, stelt
zich voor. Hij is al 17 jaar werkzaam bij het UNHCR en bekleedde in die periode functies in 
Genève, in Duitsland, in ex-Joegoslavië en in Ethiopië.

 28. Mevrouw de Ryckere wijst erop dat 20 juni de Dag van de Vluchteling is en dat het 
UNHCR in samenwerking met Fedasil en CGRA ter gelegenheid hiervan een film vertoont 
over een groep muzikanten "Refugee All Stars" genoemd. 

29. Mevrouw de Ryckere deelt mee dat UNHCR gedragslijnen heeft opgesteld met betrekking 
tot de vaststelling van de belangen van het kind en een studie verwezenlijkt over de opsluiting
en de alternatieven van opsluiting.

30. Vanaf juni zullen alle mailadressen van het personeel van het UNHCR op unhcr.org 
eindigen en niet meer op unhcr.ch.

Mededeling van de Internationale Organisatie voor Migratie (Mijnheer Reyntjens)

31. Mijnheer Reyntjens deelt mee dat in mei 2006, 221 personen zijn teruggekeerd bijgestaan 
door IOM (REAB). 

Mededeling van Fedasil (Mijnheer Pleysier) 

32. Mijnheer Pleysier deelt de statistieken van Fedasil voor mei 2006 uit onder de deelnemers. 
De daling van de asielaanvragen (slechts 854 in mei 2006 tegenover 870 in april 2006 en 
1.206 in mei 2005) heeft natuurlijk een direct effect op de aankomsten in de 
opvangstructuren. In mei 2006 telde men slechts 880 personen die in het geheel van de 
opvangstructuren zijn aangekomen (voorlopige cijfers), wat lager is dan in april 2006 (-10 %) 
en natuurlijk nog lager ten opzichte van het aantal in mei 2005 (-28%!). Door de daling van 
de aankomsten is de bezetting in de opvangstructuren ook gedaald. De vertrekken echter
blijven constant. Op 31/05/06 waren er 13.415 personen opgenomen in het geheel van het 
opvangnetwerk wat overeenstemt met een bezettingsgraad van 85,5 %. Door die daling zijn er 
enorm veel plaatsen vrijgekomen. Op 31/05/06 waren er door de dienst Dispatching 1.512 
plaatsen aangeboden, wat overeenstemt met bijna 10% van de opvangstcapaciteit. 

33. De verhouding van de personen in beroep bij de RvS binnen de opvangstructuren stijgt 
nog steeds: 46,1 % eind mei 2006. (men nadert de 50 %). Het oorspronkelijke doelpubliek 
echter (de asielzoekers in afwachting van een beslissing van ontvankelijkheid ofwel van DVZ
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ofwel van CGVS) kent een belangrijke daling zowel in getal als in verhouding: 3.807 
personen (27,8 %) eind mei 2006. Deze daling kan verklaard worden door enerzijds de 
vermindering van de achterstand van het CGVS in de fase van ontvankelijkheid en anderzijds 
door de recente daling van de aankomsten. Wat de federale centra betreft, het aantal personen 
die in het kader van het KB van 24/06/04 ("illegale minderjarige") verblijven er 663 personen 
(204 families). Deze groep is goed voor 20% van de bevolking in de federale centra. Deze 
groep is dan ook in constante groei sinds het in werking treden van het KB (302% in 18 
maanden). 

34. Sinds het begin van het jaar 2006, stabiliseerde het aantal opgevangen NBM zich rond de
320 (zonder de NOH en STK te tellen). Eind mei 2006 werden er 319 NBM opgevangen, wat 
voor een basisbezettingsgraad van 65,4 % zorgde. 

35. De Ministerraad heeft de nieuwe wet rond opvang goedgekeurd, welke deze week naar het 
Parlement zal verzonden worden. Het Kabinet van de Koning heeft de juridische dienst van
Fedasil gefeliciteerd voor de kwaliteit van het wetsvoorstel, zowel betreffende de inhoud als 
de vorm. 

36. De Ministerraad heeft op 19 mei twee nota’s goedgekeurd in verband met de opvang van 
NBM (asielzoekers of niet). De eerste nota behandelt de organisatie van NBM zonder 
documenten die via de grens het grondgebied binnen komen. Na een verblijf van 3 dagen in 
een gesloten centrum, noodzakelijk voor de identificatie, de vaststelling van de leeftijd van de 
NBM en de aanduiding van een voogd, zullen ze overgebracht worden naar een van beide 
veiliggestelde observatie-, en oriëntatiecentra (NOH en STK). Een KB in verband met de 
maatregels van geruststelling van deze twee centra is in de maak. De tweede nota betreft de 
opvang van NBM in drie fases: 

1. Opvang in een observatie-, en oriëntatiecentrum (van 15 dagen tot een maand) 
2. Opvang in een open opvangcentrum (maximum 6 maanden behalve bijzondere situatie) 
3. Opvang in een LOI of in één van de opvangstructuren voor jongeren van de 
Gemeenschappen. 

De implementatie van dit plan zal de oprichting van nieuwe plaatsen voor de NBM met zich 
meebrengen zowel in de opvangcentra (momenteel 404 plaatsen) als in de LOI. Men moet 
nog bepalen of dat het eventueel kan door de omzetting van plaatsen voor "volwassen" naar 
plaatsen voor NBM. Wat de LOI’s betreffen, is er vooral een gebrek aan plaatsen in Wallonië. 

37. Er werd een eind gemaakt aan de hongerstakingsacties die in de centra van Broechem, 
Bevingen, Kappellen en het Klein-Kasteeltje plaatsvonden. In het Klein-Kasteeltje, was de 
hulp van de politie noodzakelijk om de helft van de deelnemers te ontruimen, wat geweldloos 
verliep. Na hun terugkeer van het ziekenhuis, hebben alle deelnemers hun actie gestaakt. In 
Broechem, heeft een van de deelnemers ervoor gekozen om het centrum vrijwillig te verlaten 
om zijn actie voort te zetten. Een van de bewoners van Kapellen (in procedure bij de RvS) is 
verdwenen voordat de politie hem kon meenemen naar het ziekenhuis. 
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38. De selectiecommissie van het EVF heeft op donderdag 9 juni 27 projecten geselecteerd. 
De belanghebbenden zullen tegen het einde van de week gewaarschuwd worden. Het project 
“Terugkeer” van Fedasil is eveneens goedgekeurd en de verantwoordelijke cel kan dus met 
zijn werk beginnen. 

Mededeling van het Croix-Rouge (Mijnheer Schrauben)

39. De heer Schrauben kondigt de opening van het tiende opvangcentrum van Croix-Rouge 
aan, dat in Natoye gelegen is. De directrice is Evelyne Dognies. 

40. De acties die door het Rode Kruis ter gelegenheid van de Dag van de Vluchteling worden 
gehouden, worden op de website voorgesteld. 

Mededeling van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mijnheer Pollet)

41. Mijnheer Pollet kondigt aan dat hij VwV eind juli zal verlaten. Hij zal in de toekomst voor 
Amnesty Internationaal werken, waar hij zich nog steeds over migraties-, en 
asielvraagstukken zal bekommeren.

De volgende contactvergaderingen zullen doorgaan op 12 september 2006, 10 oktober 
2006, 14 november 2006 en 12 december 2006, telkens op dinsdag en in de zetel van 
Fedasil, Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel.


