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Verslag contactvergadering  

10 oktober 2014 
 

 

 

Aanwezig: 

 

Dames: Blommaert (CIRE), Bonamini (VwV), Covers (JRS-Belgium), de Ryckere (UNHCR), 

Dos Remedios (UNHCR), Hermans (IOM), Janssen (Foyer en CAW Brussel), Kerstenne 

(Croix-Rouge), Lepoivre (BCHV), To (Dokters van de Wereld), van der Haert (BCHV), Van 

Liedekerke (DVZ). 

  

Heren: Beys (Caritas), Claus (DVZ), Dermaux, (CGVS), D’Hollander (BCHV), Jacobs (RvV), 

Pede (dienst Voogdij), Van der Straeten (Rode Kruis), Verhoost (APD) 

 

 

Opening van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vergadering van 9 

september 2014  

 

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

 

2. Het verslag van de vergadering van 9 september 2014 is goedgekeurd zonder verdere 

opmerkingen. 

 

 

Mededelingen van de DVZ (De heer Claus) 

 

3. In september 2014 waren er in totaal 1.797 asielaanvragen waarvan 1.700 op het 

grondgebied (WTC), 61 in gesloten centra en 36 aan de grens. Op het grondgebied 

betekent dit een gemiddelde van 77,27 aanvragen per werkdag (22 werkdagen). En, 

in absolute cijfers, is dit een toename van 217 aanvragen vergeleken met vorige 
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maand. Het stelt ook een toename voor van 312 asielaanvragen in vergelijking met 

september 2013 (1.485 asielaanvragen).  

 

4. In september 2014 waren de 10 voornaamste landen van herkomst van deze 

asielzoekers: onbepaalde nationaliteit (229) (+166 vs. augustus 2014), Syrië (206) (-

56), Irak (181) (+79), Afghanistan (128) (+17), Guinee (81) (+1), Russische Federatie 

(75) (-8), Eritrea (62) (-82), Albanië (58) (+17), DR Congo (52) (-3) en Pakistan (52) 

(+24). In gesloten centra ging het voornamelijk om asielzoekers afkomstig uit Marokko 

(18) en Pakistan (6). Aan de grens kwamen de asielzoekers hoofdzakelijk uit Irak (11) 

Syrië (8) en Guinee (6). 

 

5. In september 2014 heeft de DVZ in totaal 1.376 beslissingen genomen. Op het 

grondgebied (WTC) waren dat er 1.291: 997 asielaanvragen werden overgedragen 

aan het CGVS en 106 aanvragen geweigerd in toepassing van Dublin Verordening 

(26quater). Bovendien werden 188 asielaanvragen zonder onderwerp verklaard. In de 

gesloten centra heeft de DVZ 54 asielaanvragen afgesloten: 50 asielaanvragen 

werden overgedragen aan het CGVS, 1 aanvraag werd geweigerd in toepassing van 

de Dublin Verordening en 3 aanvragen werden zonder onderwerp verklaard. Aan de 

grens heeft de DVZ 30 asielaanvragen overgedragen aan het CGVS, geen enkele 

aanvraag werd geweigerd in toepassing van de Dublin Verordening (25quater) en 1 

werd zonder onderwerp verklaard. 

 

6. In september 2014 waren er in totaal 469 meervoudige asielaanvragen (+40 vs. 

augustus 2014), waarvan 263 een 2e aanvraag waren, 122 een 3e aanvraag en 84 een 

4e en meer. Deze asielaanvragen werden vooral ingediend door asielzoekers uit de 

Russische Federatie (55), Afghanistan (53), Guinee (41), Irak (34) en Pakistan (33). 

 

7. In september 2014 waren er 8 opsluitingen op grond van artikel 74/6 §1bis (bijlage 

39bis – in afwachting van de evaluatie van de asielmotivering). Wat de Dublindossiers 

betreft, waren er 16 opsluitingen op grond van artikel 51/5 §1 (bijlage 39ter – in 

afwachting van een beslissing over de verantwoordelijke Lidstaat) en 46 opsluitingen 

op grond van artikel 51/5 §3 (26quater – in afwachting van hun overdracht aan de 

verantwoordelijke Lidstaat). De voornaamste EU-landen van bestemming 

verantwoordelijk voor de behandeling van deze aanvragen waren: Spanje (9), Italië (6) 

en Polen (6). In juni 2014 werd één koppel met 1 kind overgebracht naar een 

terugkeerwoning. Geen enkele alleenstaande ouder werd opgesloten. 

 

8. In september 2014 telde 333 ‘Eurodac-hits’ (+50 vs. augustus 2014). De voornaamste 

EU-Lidstaten waarvoor een ‘Eurodac-hit’ werd aangetroffen, waren: Duitsland (67), 

Griekenland (53), Italië (32), Polen (26), Spanje (22), Zweden (19), Frankrijk (18), 

Hongarije (17), Nederland (16) en het Verenigd koninkrijk (10).  
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9. In september 2014 heeft de DVZ 87 NBMV (65 jongens en 22 meisjes) geregistreerd. 

12 NBMV waren tussen 0 en 13 jaar oud, 16 tussen 14 en 15, en 59 tussen 16 en 17. 

De voornaamste herkomstlanden van deze NBMV waren: Guinee (15), Afghanistan 

(11) en DR Congo (10).  

 

10. De heer Claus antwoordt vervolgens op enkele door het BCHV voorafgaandelijk 

gestelde vragen. 

 

11. “Bijlage X van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 118/2014 van de Commissie van 30 

januari 2014 (tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1560/2003 houdende 

uitvoeringsbepalingen van de Dublin-Verordening – (zie artikel 16bis) bevat de 

gemeenschappelijke informatiebrochure waarvan sprake is in artikel 4 van de Dublin 

III-Verordening, dat eveneens bepaalt dat die overhandigd moet worden aan elke 

asielzoeker. Overhandigt de DVZ deze brochure inmiddels aan elke asielzoeker op 

het moment dat hij een asielaanvraag indient?  In welke vorm gebeurt dat?” De heer 

Claus zegt dat, wegens technische problemen, de brochure nog niet gepubliceerd is. 

Momenteel krijgen de asielzoekers nog de oudere versie van de brochure over de 

Dublin II Verordening en andere informatie wordt hen tijdens het interview verschaft. 

Hij voegt eraan toe dat vele Europese landen met dezelfde technische problemen 

geconfronteerd worden, waardoor zij de nieuwe brochure ook nog niet hebben 

gepubliceerd. 

 

12. “Kunt u al toelichting geven bij de nieuwe initiatieven die aangekondigd worden in het 

regeerakkoord en die betrekking hebben op de bevoegdheid van de DVZ?  Het betreft 

o.m. het efficiënter maken van informatie-uitwisseling in het kader van gedwongen 

terugkeer en controle op misbruiken; de rationalisering van verblijfsdocumenten; een 

doorlichting van de werking van de DVZ; toezicht op effectieve terugkeer na een 

visum voor kort verblijf; rolrecht bij het indienen van een aanvraag bij DVZ; cumul van 

procedures voor NBMV; uitbreiding van de gedwongen terugkeer naar o.m. gezinnen 

met kinderen; circulaire migratiekanalen; enz.” De Heer Claus zegt geen bijzondere 

commentaar hierop te hebben, de nieuwe Staatssecretaris heeft nog maar pas de eed 

afgelegd. Het beleid zal worden toegelicht via aangewezen informatiekanalen.  

 

13. Mevrouw Bonamini zegt gehoord te hebben over een weigering van de DVZ m.b.t. de 

afgifte van een kopie van de vragenlijst van het CGVS tijdens een interview met de 

DVZ, al had de asielzoeker er expliciet om gevraagd. De Heer Claus zegt dat dit niet 

juist is en dat het CGVS de vragenlijst daadwerkelijk overhandigt aan de asielzoeker 

die er uitdrukkelijk om vraagt.  

 

14. Mevrouw Kerstenne vraagt of er bijkomende maatregelen genomen worden in zake 
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preventie tegen de uitbreiding van de Ebolavirus. De heer Claus geeft aan dat er op 

de DVZ een screening van de asielzoekers (temperatuurcontrole) gedaan wordt die 

een eerste asielaanvraag indienen en uit risicolanden/gebieden (Guinee, Liberia, 

Sierra Leone en de evenaarprovincie van de DR Congo) afkomstig zijn. In geval van 

koorts moet de asielzoeker in een afzonderlijk lokaal geplaatst worden. Er moet een 

arts bijgeroepen worden en de Gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie dient gewaarschuwd te worden. Momenteel heeft men nog 

geen beroep moeten doen op dit preventiemechanisme. Er wordt de asielzoekers wel 

een thermometer overhandigd om in het opvangcentrum tweemaal daags hun 

temperatuur te controleren. In geval van koorts dienen ze onmiddellijk de medische 

dienst of de permanentie van de opvangstructuur te verwittigen, zodat ze zo spoedig 

mogelijk de nodige zorgen zouden krijgen. 

 

 

Mededelingen van het CGVS (De heer Dermaux) 

 

15. De heer Dermaux vraagt ons de afwezigheid van de heer Van den Bulck, die een 

vergadering van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse zaken moest bijwonen, 

te verontschuldigen. 

 

16. In september 2014 heeft het CGVS in totaal 1.364 beslissingen genomen, waarbij 309 

beslissingen bij de behandeling van meervoudige asielaanvragen: 129 beslissingen 

van inoverwegingname en 180 weigeringen van inoverwegingname (59,5%). Wat 

betreft de beslissingen ten gronde, heeft het CGVS 1.055 beslissingen genomen, 

waarvan 417 erkenningen van het vluchtelingenstatuut en 124 toekenningen van de 

subsidiaire bescherming. Voor de eerste keer ligt de beschermingsgraad hoger dan 

50%. In september 2014 bedroeg deze inderdaad 51,3%. Dit is voornamelijk te linken 

aan de herkomstlanden van de asielzoekers voor wie het CGVS een beslissing nam.  

 

17. In september 2014 waren de voornaamste herkomstlanden van de erkende 

vluchtelingen - opgesplitst naar nationaliteiten toe - : Afghanistan (75), Syrië (66), 

Guinee (46), onbepaalde (voornamelijk Palestijnen) (39) en Eritrea (27). De 

voornaamste herkomstlanden van de begunstigden van een subsidiaire bescherming 

voor dezelfde periode waren: Afghanistan (45), Syrië (36) en Irak (33). 

 

18. De heer Dermaux geeft aan dat de maandelijkse statistieken ter beschikking liggen op 

de website van het CGVS.  

 

19. De heer Dermaux antwoordt vervolgens op de verschillende schriftelijke vragen die 

door het BCHV voorafgaandelijk aan het CGVS werden overgemaakt.  
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20. “Er is een stijging van het aantal asielaanvragen van Libiërs. Wat is uw 

beschermingsbeleid ten opzichte van deze personen? Van welke profielen erkent u de 

vluchtelingenstatus? Kent u subsidiaire bescherming toe?“ De heer Dermaux zegt dat 

er inderdaad een stijging van het aantal Libiërs geconstateerd is, maar wijst erop dat 

deze toename toch maar relatief is, indien men 2013 (20 Libiërs die een asielaanvraag 

indienden) vergelijkt met 2014 (36 Libiërs).Wat de status betreft, ze worden erkend als 

vluchteling als ze voldoen aan de criteria van de Vluchtelingenconventie. Zo niet, 

wordt hen de subsidiaire bescherming toegekend.  

 

21. “In het regeerakkoord wordt gewag gemaakt van een aantal beleidswijzigingen die de 

nieuwe regering wil doorvoeren op het vlak van asiel: versnelde procedures, louter 

schriftelijke meervoudige asielaanvragen, striktere evaluatie en eventuele opheffing 

van de subsidiaire bescherming in het geval van duurzame wijziging van de situatie in 

het land van herkomst en van de erkenning van de vluchtelingenstatus in het geval 

van tijdelijk terugkeer naar het land van herkomst, geen staatlozenprocedure op het 

niveau van het CGVS, jaarlijkse toelichting door de commissaris-generaal van zijn 

beschermingsbeleid aan het parlement.  Hebt u hier al concretere informatie over 

gekregen?  Kunt u die toelichten?“ De Heer Dermaux zegt hierover geen specifieke 

informatie te hebben. Het CGVS heeft kennis genomen van het regeerakkoord en 

vastgesteld dat deze de onafhankelijkheid van het CGVS niet ter discussie heeft 

gesteld. Over de verplichting van de commissaris-generaal om elk jaar verslag over 

zijn beleid uit te brengen voor de Kamer, zegt de heer Dermaux dat dit geen probleem 

is en dat dit al in het verleden gedaan werd. De heer Dermaux zegt dat het CGVS ook 

kennis heeft genomen van het verlangen van de volgende regering om de 

bevoegdheid van het CGVS op het vlak van staatloosheid te beperken tot een 

adviescompetentie en deze kwestie bij de Hoven en Rechtbanken te centraliseren.  

 

22. “Op de vorige contactvergadering stelde u een verduidelijking van uw 

beschermingsbeleid ten opzichte van Oekraïense asielzoekers in het vooruitzicht.  

Kunt u daar nu op ingaan?” De heer Dermaux heeft geen additionele informatie dan 

wat al tijdens de vorige contactvergadering werd geïnformeerd (zie punt 13 van het 

verslag van 9 september 2014).  

 

23. Mevrouw Bonamini zegt kennis te hebben genomen van een beslissing van het CGVS 

betreffende een Eritreeër, waarin het CGVS de Eritrese nationaliteit in vraag stelde en 

een niet-terugleidingsclausule heeft voorzien. Mevrouw Bonamini vraagt of het nemen 

van een dergelijke beslissing courant is en welke de reactie van het CGVS zou zijn als 

de DVZ vervolgens de betrokken persoon toch als Eritreeër beschouwd. De heer 

Dermaux antwoordt dat hij niet wenst in te gaan op een individuele beslissing. Hij zegt 

echter dat dergelijke beslissing niet gebruikelijk is, daar het CGVS in 2014 maar 19 

negatieve beslissingen genomen heeft m.b.t. Eritreeërs. Hij voegt toe dat hij zich gaat 
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informeren over het tweede deel van de vraag. De heer Dermaux verduidelijkt na de 

vergadering dat het inderdaad zo is dat, wanneer wordt vastgesteld (na een grondig 

en volledig onderzoek uitgevoerd op basis van het persoonlijk profiel van de 

aanvrager) dat een asielzoeker die claimt Eritreeër te zijn en in feit die nationaliteit niet 

bezit, het gebeurt dat het CGVS voorzichtigheidshalve een niet-terugleidingsclausule 

naar Eritrea hanteert in haar beslissing (om zo een hypothetische repatriëring naar 

Eritrea te voorkomen). Het CGVS heeft geen kennis van een geval waarvoor de DVZ 

tot een andere beslissing zou zijn gekomen dan het CGVS m.b.t. de aangevoerde 

nationaliteit van een Eritrese asielzoekers.  

 

24. Mevrouw Blommaert vraagt hoe het staat met de publicatie van het jaarverslag 2013 

van het CGVS. De heer Dermaux antwoordt dat het bijna afgerond is, het CGVS had 

tot nu toe heel wat andere prioriteiten.  

 

25. Mevrouw van der Haert vraagt hoe het staat met de beschermingsgraad van Irakese 

onderdanen. De heer Dermaux antwoordt dat deze in 2014 77,4% bedroeg (639 

beslissingen, waarvan 167 erkenningen van de vluchtelingstatus en 328 toekenningen 

van de subsidiaire bescherming). Voor Afghanistan is de beschermingsgraad 78,4% 

en 97,1% voor Syrië. 

 

26. Mevrouw Bonamini citeert de situatie van Guineese meisjes die een risico van genitale 

verminking lopen en wijst op de praktijk van het CGVS die een bescherming toekent 

voor zover de moeder een verklaring op erewoord ondertekent haar dochtertje nooit te 

laten besnijden en elk jaar een medisch attest moet voorleggen, als bewijs van niet-

besnijdenis. Mevrouw Bonamini vraagt hoelang de moeder een dergelijk attest moet 

voorleggen. De heer Dermaux gaat zich hierover informeren. Na de vergadering voegt 

de heer Dermaux toe dat blijkt dat de verplichting van dergelijk jaarlijks attest loopt tot 

de meerderjarigheid van de betrokken meisjes (behalve wanneer ze ondertussen de 

Belgische nationaliteit hebben verkregen. In dit geval zijn ze niet meer onderhevig aan 

deze verplichting).  

 

 

Mededelingen van de RvV (De heer Jacobs) 

 

27. In augustus 2014 bedroeg de totale input in asielmaterie bij de RvV 508 beroepen. In 

augustus 2014 zijn er 345 arresten gewezen. Dit lagere cijfer is grotendeels te wijten 

aan het gerechtelijk verlof. 

 

28. De top 5 van de landen van herkomst van de asielzoekers die een beroep indienden, 

bestond uit: Guinee (49), DR Congo (43), Russische Federatie (40), Albanië (40) en 

China (25). Voor de beroepen na een meervoudige asielaanvraag ging het in augustus 
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2014 om asielzoekers uit de Russische Federatie (17), Guinee (12), DR Congo (9), 

Afghanistan (7) en Pakistan (7). 

 

29. Op 1 september 2014 waren er 4.583 beroepen hangende in het asielcontentieux en 

het aantal hangende beroepen van oude Vaste Beroepscommissiedossiers bedroeg 

toen 317.  

 

30. De output omvatte in augustus 2014 185 weigeringen (84,5%), 8 erkenningen van de 

vluchtelingenstatus in toepassing van de Vluchtelingenconventie (3,7%), 1 toekenning 

van de subsidiaire bescherming (0,5%) en 25 annulaties (11,4%).   

 

31. Voor wat betreft het migratiecontentieux, werden er 880 beroepen ingediend in 

augustus 2014 en zijn er 336 arresten gewezen (een lagere output, mede omwille van 

de gerechtelijke vakantie). De meerderheid van de beroepen betrof regularisaties: 

9bis- (209) en 9ter-aanvragen (161). Per 1 september 2014 waren er 27.572 beroepen 

hangend. 

 

32. De heer Jacobs deelt verder mee dat er op 1 oktober 6 nieuwe magistraten van start 

zijn gegaan. Er zijn bovendien 20 nieuwe attachés aangeworven. De eedaflegging 

van deze nieuwe magistraten vindt plaats op 24 oktober. Onder hen, An Maes een 

vroegere BCHV collega. 

 

33. Mevrouw Janssens heeft een vraag voor de RvV m.b.t. de toekenning van 

vluchtelingenstatus aan mensen afkomstig uit Guinee. Het ging meer bepaald over 

het feit dat de RvV vluchtelingenstatus toekent aan kinderen (baby’s) voor wie een 

asielaanvraag wordt ingediend uit vrees voor genitale verminking. De 

vluchtelingenstatus wordt in deze gevallen echter niet toegekend aan de moeders van 

deze kinderen. Nadien, bij een nieuwe asielaanvraag, wordt hen de 

vluchtelingenstatus echter wel toegekend door het CGVS, zonder gehoord te worden. 

De toekenning van de vluchtelingenstatus aan het kind wordt in het wachtregister 

d.m.v. een bijlage 26 bovendien geregistreerd bij de moeder, dat dus bij een volgende 

asielaanvraag van de niet-erkende moeder bij de DVZ een probleem oplevert. Er zou 

sprake zijn van een 30-tal dergelijke dossiers. Er rijzen vragen bij de logica die 

gehanteerd wordt door de RvV. De heer Jacobs zal de vraag voorleggen aan de 

bevoegde diensten binnen de RvV. De heer Claus deelt mee dat er momenteel een 

technische oplossing wordt gezocht voor het probleem i.v.m. het koppelen binnen het 

wachtregister van de toekenning van de vluchtelingenstatus van het kind aan de 

moeder. Mevrouw de Ryckere stelt dat een afgeleide asielstatus (toekenning van een 

asielstatus aan familieleden zelfs indien ze niet direct een risico lopen) voor dit 

probleem een oplossing zou kunnen zijn.  
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Mededelingen van de dienst Voogdij (De heer Pede) 

 

34. In september 2014 heeft de dienst Voogdij 193 aanvragen ontvangen voor de 

begeleiding van niet-begeleide minderjarigen. Dit is een stijging met 40 aanvragen 

t.o.v. augustus. 

 

35. Deze aanvragen waren voornamelijk voor minderjarigen afkomstig uit Marokko (22), 

Syrië (20), Eritrea (16), Guinee (15), Afghanistan (13), DR Congo (14) en Albanië (11).  

 

36. Met betrekking tot de leeftijdsbepaling deelt de heer Pede mee dat er in 63 gevallen 

een medisch onderzoek werd gevoerd naar de betrokken leeftijd en dat in 50 gevallen 

werd een leeftijdsbeslissing genomen. 

 

37. Er werd 64 keer een voogd aangesteld in september. Daarbij ging het voornamelijk om 

minderjarigen afkomstig uit: Eritrea (10), DR Congo (8), Syrië (7), Afghanistan (6), 

Marokko (4) en Guinee (4). 

 

38. Momenteel zijn er 244 actieve voogden. Dit betekent dat er geen tekort is. Verder zijn 

er 1.762 lopende voogdijen wat een lichte stijging betekent t.o.v. de vorige maanden 

toen er 1.700 waren. 

 

39. De heer Pede kondigt verder ook aan dat de nieuwe wet inzake de voogdij voor 

Europese NBMV later dit jaar gepubliceerd zal worden. Deze zal vermoedelijk in 

werking treden op 1 november 2014. De precieze datum hangt echter af van de dag 

waarop de wet in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd. 

 

40. De heer Beys stelt de vraag of deze nieuwe wet zal leiden tot de aanwerving van meer 

voogden. De heer Pede antwoordt dat er momenteel een kleine reserve bestaat en 

dat er dus geen nood lijkt te bestaan om bijkomende voogden aan te werven. Het is 

wel mogelijk dat bepaalde voogden zich meer zullen specialiseren in een bepaalde 

voogdij. Verder zal de evolutie van het aantal aanvragen afgewacht worden. Voor 

Europeanen is er in vergelijking met niet-Europeanen bovendien een bijkomende 

voorwaarde voor de aanstelling van een voogd i.v.m. de kwetsbaarheid. Daarom 

verwacht de dienst Voogdij niet meteen een groot aantal aanstellingen op grond van 

deze nieuwe wetgeving. 

 

Mededelingen van UNHCR (Mevrouw de Ryckere) 

 

41. Mevrouw de Ryckere deelt mee dat er nieuwe positie van UNHCR is over de 

terugkeer naar Noord en Zuid-Congo: UNHCR position on returns to North Kivu, South 
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Kivu and adjacent areas in the Democratic Republic of Congo affected by on-going 

conflict and violence in the region - Update I, September 2014, 

http://www.refworld.org/docid/5400755a4.html 

 

42. Mevrouw de Ryckere deelt tevens mee dat UNHCR binnenkort in contact zal treden 

met vertegenwoordigers van de nieuwe regering. 

 

43. Mevrouw Janssens vraagt naar de aanbevelingen die UNHCR aan Europese landen 

had gedaan om de toegang voor Syriërs te vergemakkelijken door andere 

mogelijkheden te voorzien dan een asielaanvraag, zoals gezinshereniging of via 

ambassades. Mevrouw Janssens onderlijnt in de praktijk nog niet veel veranderingen 

in de situatie te hebben waargenomen en vertelt vernomen te hebben dat er in de 

andere Europese landen ook geen wijzigingen zijn doorgevoerd in het beleid t.a.v. 

Syriërs. Mevrouw de Ryckere antwoordt dat aan alle Europese landen gevraagd is om 

de toegang voor Syriërs te vergemakkelijken d.m.v. hervestiging, humanitaire toegang, 

gezinshereniging, enz. Mevrouw de Ryckere onderstreept verder dat bepaalde landen 

(Oostenrijk, UK, Sweden, Frankrijk, enz.) wel degelijk wijzigingen hebben aangebracht 

in hun beleid. Mevrouw de Ryckere kondigt aan dit thema ook opnieuw te zullen 

bespreken met de nieuwe Staatssecretaris. Mevrouw Bonamini deelt mee deze 

kwestie besproken te hebben met het kabinet van Buitenlandse Zaken. Het kabinet 

deelde haar mee dat de ambassades in dit verband vaak problemen ondervinden 

m.b.t. de identificatie van de betrokken personen of taalproblemen door bijvoorbeeld 

documenten die in het Arabisch worden ingediend op de ambassade in Ankara. Bij 

wijze van voorbeeld werd verwezen naar het geval waarin een Syrisch ouderpaar van 

een in België reeds als vluchteling erkende meerderjarigen een humanitair visum 

hebben aangevraagd op de Belgische ambassade in Ankara. Ze hebben dit van op 

afstand kunnen doen via een tussenpersoon die in Ankara de nodige documenten 

heeft ingediend waardoor ze zich zelf pas later naar Ankara zouden moeten gaan. Er 

is voorlopig nog geen beslissing genomen over het humanitair visum. 

 

44. De heer Beys wil graag weten of UNHCR een nieuw standpunt over de situatie in Irak, 

gezien de huidige situatie en de vluchtige aard van het conflict, zou publiceren. Voor 

vele Irakezen die niet direct uit conflictgebieden komen, is het moeilijk te begrijpen 

waarom zij niet kunnen genieten van een beschermingsstatus, terwijl de media elke 

dag melding maakt van verontrustende informatie. Mevrouw de Ryckere antwoordt dat 

ze hierover navraag zal doen. 

 

Mededelingen van IOM (Mevrouw Hermans) 

 

45. Voor wat betreft vrijwillige terugkeer geeft mevrouw Hermans aan dat 245 personen 

vrijwillig terugkeerden in september 2014. De voornaamste bestemmingslanden 
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waren: Roemenië (57), Russische Federatie (37), Oekraïne (25), Brazilië (21) en 

Georgië (15). In totaal keerden er tussen januari en september van dit jaar 2.596 

personen vrijwillig terug.  

 

46. In de maand september waren 115 personen afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, 56 uit de provincie Antwerpen en 18 uit de provincie West-Vlaanderen. 

 

47. Betreffende het profiel van de personen die terugkeerden de voorbije maand, waren er 

172 migranten zonder wettig verblijf, 56 uitgeprocedeerde asielzoekers en 17 

personen die afstand deden van hun asielaanvraag om vrijwillig terug te keren. De 

bestemmingscontinenten waren: Europa (133), Azië (51) en Afrika en Latijns-Amerika 

(beiden 30).  

 

48. Volgende partners van IOM hebben bijgedragen tot de terugkeer in september 2014: 

Fedasil (112), lokale NGO’s (108) en Croix-Rouge en Rode Kruis (11). 

 

49. In september werden 53 herintegratiedossiers opgestart voor een totaal van 76 

personen. Voor het jaar 2014 bedraagt dit aantal 772 personen die teruggekeerd zijn 

met een herintegratieproject. De belangrijkste landen voor herintegratiedossiers waren 

in september: Russische Federatie (19), Georgië (9), Turkije (5), Oekraïne (4) en Iran 

(4). 

 

50. De voornaamste categorieën kwetsbare personen die de steun van IOM en diens 

partners nodig hebben zijn in het kader van hun herintegratie zijn: de medische 

gevallen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met kind, slachtoffers van 

mensenhandel en “anderen”. 

 

51. Het is opvallend dat, hoewel het aantal terugkeerders is gedaald, er een grote 

diversiteit aan bijstand bij re-integratie werd genoteerd: in september werden 

herintegratiedossiers opgestart in het kader van een terugkeer naar meer dan 25 

verschillende landen. 

 

52. IOM heeft een succesvolle conferentie georganiseerd over de bijdrage van migranten 

aan de samenleving. Er was veel positieve feedback. Ongeveer 180 personen hadden 

zich ingeschreven waarvan er 130 effectief aanwezig waren. Opvallend was de 

verschillende achtergrond van de deelnemers. Het verslag van de conferentie zal 

worden doorgestuurd en de presentaties zijn terug te vinden op de website van IOM. 

 

53. Mevrouw Hermans vermeldt ook dat de IOM d.m.v. verschillende bijdragen deelnam 

aan de 14-daagse van de internationale solidariteit georganiseerd door de Cel 
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Internationale Solidariteit van de Stad Brussel. IOM heeft zich hierbij voornamelijk 

toegespitst op ‘migratie en ontwikkeling’. 

 

54. Mevrouw de Ryckere vraagt of IOM al een terugkeer naar India heeft georganiseerd 

voor Tibetanen. Mevrouw de Ryckere stelt deze vraag in zoverre dat het CGVS van 

oordeel is dat India mag beschouwd worden als eerste asielland, maar waar vele 

Tibetanen niet kunnen terugkeren als gevolg van een weigering van de ambassade. 

Mevrouw Hermans antwoordt dat er in september 2014 twee mensen vrijwillig zijn 

teruggekeerd naar India maar dat ze niet kan zeggen of dit Tibetanen zijn en dat ze de 

vraag verder zal onderzoeken. Na de vergadering bevestigt IOM dat deze twee 

onderdanen niet uit Tibet afkomstig waren. Globaal genomen, ontvangt IOM niet veel 

vrijwillige terugkeeraanvragen van Tibetanen. Trouwens, in de IOM-statistieken 

worden de Tibetanen geregistreerd op basis van hun oorspronkelijke nationaliteit en 

niet op basis van hun etnische afkomst. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 

naar het verslag van de contactvergadering van 10 december 2013. De Indische 

Regering geeft een « Yellow Book » af aanTibetanen die in India wonen mits zijn 

geregistreerd zijn door de Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) en in het 

bezit zijn van een « Green Book ». Dit document maakt het mogelijk buiten India te 

reizen. Maar, om naar India te kunnen terugkeren, moeten ze een visum verkrijgen 

van het Indisch consulaat in het derde land, indien het niet werd aangevraagd en 

verkregen in India vóór het land te hebben verlaten.  

 

 

Mededelingen van Fedasil (mevrouw Machiels) 

 

55. Mevrouw Machiels kon helaas niet aanwezig zijn op de contactvergadering van 

vandaag, en verontschuldigt zich hiervoor. Ze heeft dan ook schriftelijk de voornaamste 

cijfers voor september 2014 doorgeseind.  

 

56. In september 2014 bedroeg de instroom van het opvangnetwerk 1.914 personen, voor 

een uitstroom van 1.472 personen, dat dus neerkomt op een netto instroom van 442 

personen. Dit impliceert een bezettingsgraad van 71,91% voor dezelfde periode. In 

absolute cijfers stelt dit een bezetting van 13.318 personen voor.  

 

 

 

Diverse 

 

57. De dienst Roma van de Foyer organiseert een studiedag rond het thema ‘Roma in 

Brussel’ op 7 november 2014. Deze studiedag zal doorgaan in de gebouwen van KBC 
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aan de Havenlaan. Tijdens deze studiedag zal ook een de Franse vertaling van het boek 

worden voorgesteld. 

 

58. Op 2 december 2014 vier de Foyer haar 25e verjaardag. Dit evenement gaat door om 

20u in de Kaai theater Er zal nog een uitnodiging worden doorgestuurd. 

 

59. Mevrouw van der Haert meldt de publicatie van een up-date van de informatiebrochure 

over gezinshereniging voor personen die internationale bescherming genieten. Het is een 

handig hulpmiddel voor maatschappelijke werkers en advocaten om betrokken personen 

beter te informeren over de specificiteit van de procedure voor gezinshereniging. Het is 

beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels, op de website van het BCHV1. Het 

BCHV heeft ook papierversies van de brochure te verkrijgen op aanvraag. 

 

 

 

Volgende contactvergaderingen: 

op 18 november en 9 december 2014, 

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

 

 

                                                 
1
http://www.cbar-bchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=L-A0lpdjlDM%3d&tabid=164&mid=682&language=fr-FR  


