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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 SEPTEMBER 2007 

 
 
 
Aanwezigen 
 
Dames: Berghmans (AI), Bultez (CIRE), Casteleyn (Federale Ombudsdienst), Crauwels 
(VVSG), de Schoutheete (Convivial), Henkinbrant (BCHV), Houben (VwV), Janssen 
(Nederlandstalige Balie), Janssens (Rode Kruis), Leroux (CSP), Roulet (APD), Sebastiano 
(Voogdijdienst), Visée (Socialistische Solidariteit)  
 
 
Heren: Bienfait (CGRA), Beys (Caritas International), Geysen (Dienst Vreemdelingenzaken), 
Halimi (IOM), Khali (Croix Rouge), Perrouty (Ligue des Droits de l’Homme), Ramakers 
(Fedasil), Renders (JRS), Somers (VMC), Verdonck (BCHV), Vinikas (BCHV), Westerveen 
(UNHCR), Wibault (BCHV).  
  
 
Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 
juni 2007 
 
De heer Vinikas opent de vergadering om 9u 45. 
 
Hij brengt de deelnemers van de contactvergadering op de hoogte van het feit dat het BCHV 
een onderhoud plant met de heer Debersaques om in de toekomst op de aanwezigheid te 
kunnen rekenen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
 
De notulen van de vergadering van 12 juni 2007 worden goedgekeurd zonder verdere 
opmerkingen. 
 
 
Mededeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (de heer Geysen) 
 

1. In de loop van de maand juni 2007 werden er 825 asielaanvragen ingediend wat 36,7 
aanvragen betekent per werkdag. Dit houdt een daling in van 170 aanvragen in 
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vergelijking met de maand mei 2007 (13 aanvragen minder per werkdag) en een 
daling van 9 aanvragen in vergelijking met de maand juni 2006. 770 aanvragen 
werden ingediend op het grondgebied, 18 in gesloten centra en 37 aan de grens. 

 
2. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (119), Servië (109), 

Irak (69), Afghanistan (61), Kongo (57), Guinee (41), Rwanda (27), Armenië (25), 
Iran (24), en Turkije (19). 

 
3. In juni 2007 werden er 226 meervoudige aanvragen ingediend (een vermindering in 

vergelijking met mei 2007) en dit hoofdzakelijk door asielzoekers afkomstig uit 
Rusland (35), Servië (34), Irak (16), Iran (15) en Afghanistan (12). 

 
4. Sinds 7 mei 2007 neemt DVZ geen beslissingen meer met betrekking tot 

ontvankelijkheid maar maakt de aanvragen over aan het CGVS. In de maand juni 2007 
werden er 1.514 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 1.279 aanvragen werden 
overgemaakt aan het CGVS, 138 beslissingen in het kader van de Dublinverordening 
(25 en 26 quater), 97 weigeringen van inoverwegingname (13 quater) en 41 dossiers 
werden afgesloten zonder voorwerp. In totaal werden er 1555 dossiers afgesloten. 

 
5. In juni 2007 werden 46 NBM geregistreerd door DVZ (31 jongens en 15 meisjes). Er 

waren geen tussen 0 en 5 jaar, 1 tussen 6 en 10 jaar, 9 tussen 11 en 15 jaar, 12 waren 
16 jaar en 21 waren 17 jaar. 3 onder hen werden meerderjarig verklaard na een 
leeftijdstest. Onder hen waren er 8 uit Afghanistan, 11 uit Guinee, 5 van Irak, 4 uit 
Kongo, 3 uit Angola en Kameroen. 

 
6. In de loop van het de maand juli 2007 werden er 822 asielaanvragen ingediend wat 

35.3 aanvragen betekent per werkdag. Dit houdt een daling in van 3 aanvragen in 
vergelijking met de maand juni 2007 (1,4 aanvragen minder per werkdag) en een 
daling van 50 aanvragen in vergelijking met de maand juli 2006. 776 aanvragen 
werden ingediend op het grondgebied, 23 in gesloten centra en 23 aan de grens. 

 
7. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (119), Servië (77), 

Irak (72), Kongo (45), Iran (38), Guinee (34), Armenië (32), Afghanistan (28), 
Slowakije (25), en Turkije (25). 

 
8. In juli 2007 werden er 218 meervoudige aanvragen ingediend (een vermindering van 8 

aanvragen in vergelijking met juni 2007) hoofdzakelijk door asielzoekers afkomstig 
uit Rusland (36), Servië (27), Slowakije (15), Somalië (10), Iran (29), en Irak (11). 

 
9. In de maand juli 2007 werden er 1.106 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 900 

aanvragen werden overgemaakt aan het CGVS, 88 beslissingen in het kader van de 
Dublinverordening (25 en 26 quater), 118 weigeringen van inoverwegingname (13 
quater), 100 onontvankelijkheidsbeslissingen (25 en 26 bis) en 59 dossiers werden 
afgesloten zonder voorwerp. In totaal werden er 1.165 dossiers afgesloten. 

 
10. In juli 2007 werden 38 NBM geregistreerd door DVZ (30 jongens en 8 meisjes). Er 

waren er geen tussen 0 en 5 jaar, 1 tussen 6 en 10 jaar, 10 tussen 11 en 15 jaar, 8 
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waren 16 jaar en 18 waren 17 jaar. Een van hen werd meerderjarig verklaard. Verder 
waren er onder hen 7 uit Afghanistan, 6 uit Rusland, 3 uit Kongo en Kameroen. 

 
11. In de loop van de maand augustus 2007 werden er 856 asielaanvragen ingediend wat 

37 aanvragen betekent per werkdag. Dit houdt een stijging in van 34 aanvragen in 
vergelijking met de maand juli 2007 (1.7 aanvragen minder per werkdag) en een 
daling van 98 aanvragen in vergelijking met de maand augustus 2006. 814 aanvragen 
werden ingediend op het grondgebied, 22 in gesloten centra en 17 aan de grens. 

 
12. De voornaamste vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: Rusland (109), Servië (78), 

Irak (77), Kongo (49), Iran (40), Guinee (38), Armenië (31), Afghanistan (35), 
Slowakije (27) en Bulgarije (25). 

 
13. In augustus 2007 werden er 179 meervoudige aanvragen ingediend hoofdzakelijk door 

asielzoekers afkomstig uit Rusland (26), Iran (25), Irak (12), Servië (19), Slowakije 
(10) en Somalië (9) 

 
14. In de maand augustus 2007 werden er 739 beslissingen genomen, verdeeld als volgt: 

590 aanvragen werden overgemaakt aan het CGVS, 92 beslissingen in het kader van 
de verordening van Dublin (25 en 26 quater), 57 weigeringen van inoverwegingname 
(13 quater), 100 onontvankelijkheidsbeslissingen (25 en 26 bis) en 68 dossiers werden 
afgesloten zonder voorwerp. In totaal werden er 807 dossiers afgesloten. 

 
15. In augustus 2007 werden 42 NBM geregistreerd door DVZ (23 jongens en 19 

meisjes). Er waren geen tussen 0 en 5 jaar en tussen 6 en 10 jaar, 14 tussen 11 en 15 
jaar, 14 waren 16 jaar en 14 waren 17 jaar. Onder hen waren er 7 uit Kongo, 5 uit 
Angola, 3 uit Afghanistan, uit Servië en uit Ethiopië. 

 
16. Mevrouw Bultez vraagt statistieken betreffende het aantal asielzoekers dat een 

verzoek indienen op het grondgebied en onmiddellijk opgesloten worden en dit op 
basis van artikel 74/5 2° (zij ontvangen een bijlage 39 bis) of wanneer DVZ de 
overname wil vragen aan een andere Staat in het kader van de Dublinverordening II 
(bijlage 39 ter). Mijnheer Geysen antwoordt dat vele asielzoekers worden opgesloten 
in afwachting van een antwoord op een overnamevraag. In augustus werden 51 
bijlagen 39 ter en 3 bijlagen 39 bis uitgereikt. Er waren eveneens 17 beslissingen van 
opsluiting na afgifte van een bijlage 26 quater. Mijnheer Geysen zal wat dat betreft 
volledigere inlichtingen verstrekken tijdens de volgende contactvergadering. Mevrouw 
Janssens betreurt dat de opvangcentra vaak niet worden ingelicht over deze 
opsluitingen. Mijnheer Geysen antwoordt dat dispatching vooraf hiervan op de hoogte 
gebracht wordt.  

 
17. Mijnheer Westerveen vraagt statistieken over de duur van de opsluiting van de 

asielzoekers die wachten op een overname. Een studie uit Nederland heeft 
aangewezen dat de gemiddelde duur van detentie op Schiphol 80 dagen bedroeg. 
Mijnheer Geysen antwoordt dat hij ons deze cijfers bij de volgende vergaderingen zal 
verschaffen. Hij geeft toe dat sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de 
detentie van "personen onder Dublin" langer is dan voordien aangezien de 
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asielzoekers opgesloten worden vanaf het moment dat ze hun aanvraag indienen, met 
andere woorden gedurende de ganse tijd die noodzakelijk is voor het interview, de 
overnamevraag, het antwoord van de gevraagde Staat en de uiteindelijke overdracht. 
Mijnheer Geysen herinnert eraan dat DVZ verplicht is om binnen de maand een 
beslissing te nemen wat de toepassing van de Dublinverordening betreft, deze termijn 
kan met één maand verlengd worden in uitzonderlijke omstandigheden. Vervolgens 
beschikt DVZ opnieuw over een maand om de overdracht uit te voeren. De termijn 
van detentie voor personen die onder de Dublinverordening vallen kan dus nooit de 
termijn van 90 dagen overschrijden.  

 
18.  Mijnheer Renders vraagt de statistieken van de voornaamste landen waaraan 

overname wordt gevraagd, alsook de cijfers omtrent het aantal families met kinderen 
die worden opgesloten. Mijnheer Geysen antwoordt dat er in augustus 13 kinderen 
opgesloten werden (ten gevolge van de afgifte van 39 ter, 39 bis, 26 quater of 13 
quater).  

 
19. Mijnheer Renders haalt verschillende recente documenten aan betreffende de situatie 

van de asielzoekers in Griekenland. (Onder andere een verslag van het Europees 
Parlement en een standpunt van het UNHCR die de Staten aanmoedigen om de 
soevereiniteitsclausule in ruime mate toe te passen om overname door Griekenland te 
vermijden). Mijnheer Geysen legt uit dat de positie van DVZ niet veranderd is. Er is 
dan misschien wel een probleem in Griekenland, maar de Minister van Binnenlandse 
Zaken is van mening dat dit op Europees niveau moet opgelost worden. Het is aan 
Griekenland om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.  

 
20. Mevrouw Crauwels signaleert dat er een communicatieprobleem bestaat. Voor de 

inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure, ontvingen de asielzoekers die door 
het CGVS ten gronde geweigerd werden geen bijlage 13 (BGV). Dit werd slechts in 
geval van een negatieve beslissing van de VBV uitgereikt. Vandaag ontvangen de 
asielzoekers een bijlage 13 quinquies (BGV) in geval van een beslissing van 
weigering van toekenning van het statuut van vluchteling en toekenning van de 
subsidiaire bescherming door het CGVS (of vanaf het begin van de asielprocedure in 
geval van detentie). Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt opgeschort door 
een beroep bij de RVV. Een bijlage 35 wordt dan door DVZ uitgereikt, deze bijlage 
wordt echter ingetrokken door de gemeente in geval van een negatieve beslissing van 
de RVV. Om te weten wie de asielzoekers zijn die recht hebben op sociale bijstand, 
baseren de OCMW’s zich op het wachtregister. Toch gebeurt het vaak dat gemeenten, 
op bevel van DVZ, de bijlage 35 van asielzoekers intrekken terwijl er in het 
wachtregister niet vermeld staat dat er door de RVV een beslissing werd genomen. 
Mijnheer Geysen legt uit dat elke instantie verantwoordelijk is voor de inschrijving 
van haar beslissingen in het wachtregister. In dit geval de RVV. Mijnheer Geysen 
voegt eraan toe dat OCMW’s zich niet moeten tevreden stellen met de inlichtingen die 
ze in het wachtregister terugvinden, maar dat ze de bijlagen waarvan de asielzoekers 
in bezit zijn dienen te onderzoeken. DVZ is op de hoogte van de indiening van een 
opschortend beroep. Mijnheer Ramakers herinnert eraan dat dit soort problemen al bij 
de Raad van State voorkwamen.  
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21. Mijnheer Somers vraagt of de door de RVV uitgeprocedeerde asielzoekers een BGV 
ontvangen wanneer ze nog een regularisatieaanvraag lopende hebben. Mijnheer Beys 
verklaart dat de Franstalige en Nederlandstalige kamers van de RvS en van de RVV 
van mening waren dat DVZ in die gevallen geen BGV moest uitreiken. Mijnheer 
Geysen antwoordt dat wanneer de asielprocedure 3 of 4 jaar geduurd heeft, DVZ geen 
BGV uitreikt voordat er een antwoord is op de regularisatieaanvraag, die eerst 
behandeld zal worden. De betrokken personen krijgen een attest van aankomst. 
Mevrouw Roulet vraagt of deze praktijk eveneens wordt toegepast voor asielzoekers 
die al lang uitgeprocedeerd zijn. Mijnheer Geysen antwoordt dat dit niet het geval is. 

 
22. Mevrouw Houben vraagt wanneer de informatiebrochure over de nieuwe 

asielprocedure zal uitgedeeld worden. Mijnheer Geysen deelt mee dat de versies in het 
Nederlands, in het Frans en in het Engels klaar zijn maar dat de vertalingen naar de 
andere talen nog niet voorhanden zijn.  

 
23. Mevrouw Leroux informeert naar de reactie van DVZ op het verzoek van het BCHV 

betreffende de afgifte van humanitaire visa aan familieleden (meerderjarige broers 
en/of zussen, of ouders) van Irakezen die een onbeperkt verblijfsrecht hebben in 
België. Mijnheer Vinikas deelt mee dat DVZ dit geweigerd heeft omdat de beslissing 
deze humanitaire visa toe te kennen een beslissing zou zijn die zich te veel zou 
afwenden van het gewone beleid van DVZ inzake visa. Mijnheer Vinikas leidt hieruit 
af dat indien de administratie deze verantwoordelijkheid niet wil nemen, men van deze 
vraag een politiek dossier moet maken in het kader van resettlement. Het BCHV wil 
deze eis samen met zijn partners UNHCR, VwV en CIRE bij de toekomstige regering 
aankaarten. Hij benadrukt ook dat zelfs de Commissaris Generaal voor de 
Vluchtelingen en Staatlozen met een hervestigingsbeleid akkoord gaat en dat er 
daaromtrent een consensus bestaat tussen de verschillende actoren op gebied van asiel. 
Mijnheer Ramakers voegt eraan toe dat de federale centra betrokken zijn bij een 
ARGO-project samen met Nederland rond de uitvoerbaarheid van een integratiebeleid 
en de rol van iedereen in geval van hervestiging. In dit kader wordt er een studiereis 
georganiseerd naar Kenia en Thailand om de Somaliërs en inwoners van Birma te 
observeren die dan later in Nederland hervestigd zullen worden. 

 
Mededelingen van het CGVS (de heer Bienfait) 

 
24. In juni 2007 heeft het CGVS 1128 beslissingen genomen waarvan er 178 

toekenningen bij waren van het statuut van vluchteling. Er werden 13 beslissingen 
genomen die een toekenning van de subsidiaire bescherming inhielden, 808 
weigeringen van toekenning van het statuut van vluchteling en subsidiaire 
bescherming, 54 technische weigeringen, twee beslissingen van uitsluiting van het 
statuut van vluchteling, 1 beslissing van uitsluiting van subsidiaire bescherming en 50 
weigeringen van in overwegingname voor EU burgers werden genoteerd. 

 
25. In juli 2007 heeft het CGVS 985 beslissingen genomen: 196 erkenningen van het 

statuut van vluchteling, 36 toekenningen van de subsidiaire bescherming, 643 
weigeringen van het statuut van vluchteling en toekenning van de SB, 24 technische 
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weigeringen, twee beslissingen van uitsluiting van de SB en tenslotte 39 weigeringen 
van in overwegingname voor EU burgers.  

 
26. In augustus 2007 heeft het CGVS 824 beslissingen genomen: 147 toekenningen van 

het statuut van vluchteling, 32 toekenningen van de subsidiaire bescherming, 560 
weigeringen van het statuut van vluchteling en van de toekenning van de subsidiaire 
bescherming, 37 technische weigeringen, één beslissing van uitsluiting van de 
subsidiaire bescherming en 33 weigeringen van inoverwegingname voor EU burgers.  

 
27. Op 1 september 2007, bedroeg de achterstand van het CGVS 5445 dossiers (3.023 

dossiers van 2007 en 2.421 voorafgaande dossiers). De achterstand van het CGVS is 
de 6 laatste maanden weinig geëvolueerd door de veranderingen van de procedure die 
enerzijds een verschuiving van het geografisch personeel (30 personen) naar de 
juridische dienst met zich mee brachten en anderzijds een aanpassing aan de nieuwe 
regelgeving eisten. Bovendien is de productiviteit tijdens de maanden juli en augustus 
gewoonlijk lager. Het CGVS hoopt dit aantal te kunnen terugbrengen tot 4.000 
dossiers tegen het einde van het jaar, wat zou betekenen dat het CGVS in 2008 haar 20 
jarig bestaan zou vieren zonder achterstand, een nieuwigheid voor het CGVS.  

 
28. Op 10 oktober 2007 zal de subsidiaire bescherming sinds een jaar in werking getreden 

zijn in België. Het CGVS bereidt een interne evaluatie voor die zal worden 
overgemaakt aan de Minister.  

 
29. Voortaan zal in het kader van de cassatieprocedure voor de RvS, DVZ niet meer de 

verwerende partij vertegenwoordigen maar wel degelijk het CGVS wat extra werklast 
betekent. 

 
30. Mijnheer Bienfait deelt mee dat Mevrouw Eva Vissers, vroeger verantwoordelijke 

voor de Nederlandstalige juridische dienst van het CGVS, benoemd werd als adjunct 
Commissaris Generaal en dat hijzelf in zijn functie als Franstalige adjunct 
Commissaris Generaal verlengd werd. Beide voor een termijn van 5 jaar. 

 
31. Mevrouw Bultez vraagt meer details over de oorzaken van de technische weigeringen, 

van de uitsluitingsclausules en de nationaliteit van de personen aan wie de SB werd 
toegekend. Mijnheer Bienfait deelt mee dat deze informatie zich op de site van het 
CGVS bevindt. De subsidiaire bescherming kan toegekend worden op basis van het 
artikel 48/4, §2, a), b), of c) van de wet van 15.12.1980 zoals gewijzigd door de wet 
van 15.9.2006. Voor de statistieken zal men de juridische grond meedelen zijnde: a), 
b), of c). In 2007 werd de SB toegestaan aan 114 Irakezen (c), 12 Somaliërs (c), 5 
inwoners van Eritrea (deserteurs of dienstweigeraars: b), 4 Palestijnen (c), 2 
Kongolezen (b), 2 Russen (b), 2 Afghanen afkomstig uit het grensgebied met Pakistan 
(c), één staatloze, één Ivoiriaan uit het westen van het land (c) en één uit Guinee (b). 
Tot op heden heeft het CGVS de subsidiaire bescherming nog niet toegekend op basis 
van artikel 48/4 §2, a). De technische weigeringen betreffen vooral personen die uit 
hun opvangcentrum verdwenen zijn of niet meer op het vroegere particulier adres 
wonen. Mevrouw Houben vraagt of personen die niet aanwezig zijn op de hoorzitting 
omdat ze hun oproep niet ontvangen hebben nog technische weigeringen ontvangen. 
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Mijnheer Bienfait legt uit dat dit afhangt van de situatie enerzijds en van de eventuele 
fout van de asielzoekers anderzijds. Hij voegt hieraan toe dat de RVV direct een 
beslissing van erkenning kan nemen, na een technische weigering van het CGVS. 
Betreffende de uitsluitingsclausules van de SB, denkt Mijnheer Bienfait dat het om 
aanvragen van Irakezen ging.  

 
32. Mevrouw Houben vraagt of de informatiebrochure over de nieuwe asielprocedure al 

klaar is en zo ja aan welke balies het CGVS vormingen heeft gegeven. Mijnheer 
Bienfait deelt mee na zich geïnformeerd te hebben, dat de brochure tegen 20 oktober 
beschikbaar zou moeten zijn. Wat de samenwerking tussen het CGVS en de balies 
betreft rond de vormingen in het kader van de nieuwe procedure werden er reeds 
contacten gelegd tussen het CGVS en verschillende balies, maar tot nu toe werd er nog 
geen concrete aanvraag voor een vorming gedaan bij het CGVS. Ook al waren er al 
enige informele contacten hieromtrent. Het CGVS benadrukt dat zij bereid zijn om 
samen te werken om informatie- en/of vormingssessies te organiseren voor de balies 
die hier interesse voor hebben. Toch wil hij de aandacht vestigen op het feit dat de 
meeste aspecten van de nieuwe procedure, welke uitermate interessant zijn voor de 
advocaten, eerder die aspecten zijn die te maken hebben met de procedure bij de RVV. 
Het is dus noodzakelijk dat deze ook betrokken is bij deze informatiesessies. 

 
33.  Mijnheer Beys vraagt welke criteria gebruikt worden om het principe van de eenheid 

van familie aan de begunstigden die onder de SB vallen toe te passen. Hij is op de 
hoogte van twee gevallen (Irak en Somalië) waar de SB aan een vrouw werd 
toegestaan maar niet aan haar echtgenoot terwijl de geloofwaardigheid van het bestaan 
als echtpaar niet betwist werd. Volgens mijnheer Bienfait is de reden dat deze 
personen niet van hetzelfde gebied afkomstig zijn of dat de nationaliteit van de 
echtgenoot betwist wordt. Hij hoopt echter dat naar het voorbeeld van wat zich 
voordoet wanneer één lid van een echtpaar het statuut van vluchteling verkrijgt en het 
andere wordt uitgesloten, DVZ in dat geval een verblijfsvergunning aan beide leden 
van het echtpaar zal uitreiken. Mijnheer Geysen voegt eraan toe dat in principe dit 
gebruik zal toegepast worden.  

 
Vragen en bemerkingen voor de RVV  
 
34. Mijnheer Renders betreurt het gebrek aan communicatie tussen de RVV en DVZ wat 

als gevolg heeft gehad dat een vluchteling gedurende 3 dagen in het centrum 127 
opgesloten is gebleven na een gunstige beslissing van de RVV die alleen naar de 
advocaat werd verzonden. Mijnheer Geysen is zich bewust van het probleem dat de 
instanties proberen op te lossen. Hij wijst erop dat in het aangehaalde geval, de RVV 
er verschillende dagen over heeft gedaan alvorens het arrest naar DVZ te verzenden 
terwijl zij zich ertoe hadden verbonden om de beslissing dezelfde dag per fax te 
versturen.  

 
35. Mijnheer Beys signaleert een praktisch probleem in verband met de beroepen in 

hoogdringendheid die na de sluiting van de griffie worden ingediend. Het wordt dan 
onmogelijk voor de advocaten om informatie te bekomen over het tijdstip van de 
zitting en het is al gebeurd dat de RVV een oproep per fax doorstuurde in de loop van 
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de avond voor een verhoor dat voorzien werd om middernacht. Het risico bestaat dat 
de advocaat geen kennis neemt van deze fax. Hij vraagt of de advocaat het GSM-
nummer van de griffier niet zou kunnen krijgen?  

 
 
Mededelingen van de Voogdijdienst (Mevrouw Sebastiano) 
 
36. In juni 2007 werd er melding gemaakt van 118 personen bij de Voogdijdienst (84 

jongens en 34 meisjes), in juli waren dat er 120 (91 jongens en 29 meisjes) en in 
augustus 146 (94 jongens en 52 meisjes). Men observeert een constante wat de landen 
van afkomst van deze jongeren betreft. In augustus waren 14 onder hen uit Kongo 
afkomstig, 13 uit Marokko, 11 uit ex-Joegoslavië (volgens hun verklaringen), 10 uit 
China, 9 uit India, 8 uit Servië, 7 uit Guinee, 7 uit Algerije, 5 uit Afghanistan en 4 uit 
Roemenië. De Roemeense minderjarigen ontvangen geen voogd maar een 
bemiddelaar van Fedasil. Ongeveer 50% van deze meldingen werden door de politie 
gedaan, 40% door DVZ en 10% door particulieren, advocaten of een VZW. De 
Voogdijdienst heeft 61 toewijzingen gedaan in juni, 62 in juli en 68 in augustus. De 
toewijzing vindt plaats binnen de 15 dagen die volgt op de melding.  

 
37. De Voogdijdienst en Fedasil werden door IOM uitgenodigd om aan een project 

“ARGO” deel te nemen, en dit betreffende de goede praktijken in materie van opvang, 
bescherming en tenlasteneming van NBM. België, Polen en Tsjechië nemen deel aan 
dit project. Een handboek over dit thema zal in april 2008 uitgegeven worden.  

 
38. De Voogdijdienst zal het overleg met DVZ, de politie en de parketten hernemen in 

oktober.  
 
39. Mijnheer Vinikas vraagt wat er gedaan wordt voor de minderjarigen die afkomstig zijn 

uit de Europese Economische Ruimte. Mevrouw Sebastiano antwoordt dat een 
rondschrijven (nog niet gepubliceerd) van FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie 
voorziet dat de melding bij de Voogdijdienst gewoon doorgaat en dat rekening 
houdend met het criteria kwetsbaarheid zij onder de hoede komen van Fedasil. Er 
wordt hen echter geen voogd toegekend.  

 
40. Mijnheer Renders vraagt waarom een toewijzing slechts in 50% van de gevallen 

plaatsvindt. Mevrouw Sebastiano legt uit dat het wegens de verdwijningen is (vooral 
van Roma’s) die er eveneens voor zorgen dat er meervoudige meldingen zijn.  

 
41. Mijnheer Renders vraagt of het aantal beschikbare voogden aan de nood tegemoet 

komt. Mevrouw Sebastiano antwoordt dat dit het geval is. Een twintigtal nieuwe 
Franstalige en Nederlandstalige voogden werden in 2007 benoemd. 

 
 
Mededelingen van het UNHCR (Mijnheer Westerveen) 

 
42. Mijnheer Westerveen vermeldt de laatste posities die door het UNHCR werden 

gepubliceerd betreffende de Ivoorkust (augustus 07), Nepal (juli 07), Irak (september 
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07), de uitwijzingen naar Griekenland (juni 07) en het 10 Point Plan of Action for 
Refugee Protection and Mixed Migration for Countries Along the Eastern and South 
Eastern Borders of European Union Member States (juni 07). Al deze documenten zijn 
beschikbaar op de website van het UNHCR.  

 
43. Mijnheer Westerveen kondigt aan dat Mijnheer Gilles van Moortel de nieuwe 

communicatieverantwoordelijke voor de delegatie van het UNHCR te Brussel is.  
 
Mededelingen van IOM (Mijnheer Halimi)  
 
44. Mijnheer Halimi wijst erop dat de statistieken van het REAB-programma naar de 

deelnemers werden verzonden en hij stelt voor om ze eveneens ter beschikking te 
stellen voor alle geïnteresseerde personen (geïnteresseerden kunnen ze per mail 
aanvragen: v.halimi@iom.int). 

 
45. Volgende week zal OIM met Fedasil en vertegenwoordigers van 21 landen de 

manieren van samenwerking bestuderen in het kader van het nieuwe fonds.  
 
46. OIM begint met een onderzoeksproject naar de redenen van de ballingschap van 

Brazilianen (voornaamste begunstigden van het REAB-programma).  
 
47. Mijnheer Halimi wijst op het bestaan van een specifiek programma van terugkeer naar 

Kongo. Hij spoort de verschillende partners aan om de Kongolezen op de hoogte te 
brengen van dit project.  

 
Mededelingen van Fedasil (Mijnheer Ramakers) 
 
48. Mijnheer Ramakers deelt de statistieken uit. Hij merkt op dat er voor de eerste keer dit 

jaar een dalende bezettingsgraad waar te nemen valt ten gevolge van het dalend aantal 
aankomsten. (315 minder). 

  
49. Mijnheer Ramakers legt uit dat de vluchtelingen die aan de grens het statuut van 

vluchteling krijgen (of zij die van de SB genieten) in het netwerk van Fedasil worden 
opgenomen tot wanneer zij huisvesting vinden, zelfs al vallen zij niet onder de 
bevoegdheden van Fedasil. Als reactie op de vraag van Mijnheer Renders, verklaart 
hij dat deze personen door de sociale dienst worden geholpen in hun zoektocht naar 
huisvesting. Na een verblijf van 30 dagen in het centrum worden de toegepaste 
zoekmethodes geëvalueerd.  

 
50. Mevrouw Janssens herinnert eraan dat het opvangnetwerk op een verklarend 

document wacht over de band tussen de nieuwe procedure en opvang. Mijnheer 
Ramakers antwoordt dat dit document niet klaar is want bepaalde vragen (betreffende 
staatlozen bijvoorbeeld) werden nog niet opgelost.  
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Diversen 
 
51. Mevrouw Janssens licht de vertegenwoordiger van de balie in dat de advocaten in 

bepaalde provincies systematisch een beroep indienen bij de RvS en in anderen nooit, 
wat een ongelijkheid creëert tussen van de verschillende opvangcentra. Mevrouw 
Janssen antwoordt dat er eveneens uiteenlopende praktijken in Brussel bestaan en dat 
het volgens haar eerder om individuele verschillen gaat dan om regionale verschillen. 
Zij stelt vast dat de formalisering van de asielprocedure bepaalde niet gespecialiseerde 
advocaten ervan weerhoudt om beroepen in te dienen.  

 
52. Mevrouw Roulet is van mening dat de juridische bijstand rampzalig is, vooral buiten 

de hoofdstad. Om dit te verhelpen, heeft een netwerk van verenigingen een 
ontmoeting gehad met de Balie van Bergen daar er geen enkele gespecialiseerde 
advocaat was in die regio. NGO's hebben voorgesteld om op regelmatige basis 
meetings te organiseren tussen advocaten en NGO’s en om de samenwerking te 
versterken opdat de advocaten zich op de procedures zouden kunnen concentreren en 
dat de verenigingen vervolgens de huisvestingsproblemen regelen en de betrokkenen 
psychologisch ondersteunen etc. 

 
 
 

 
De volgende contactvergaderingen zullen doorgaan op dinsdagen 9 oktober, 13 

november en 11 december, op de zetel van Fedasil, Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel. 
 

 
 


