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Voorwoord

In 2014 nam het aantal asielaanvragen in de EU sterk toe. Er kwam 

een stroom mensen op gang en een opvallend groot gedeelte 

van de vluchtelingen had effectief nood aan bescherming. Velen 

van hen trachtten hun overtocht naar Europa te maken via de 

Middellandse Zee, vaak in gammele bootjes, met verschrikkelijke 

drama’s tot gevolg. In 2014 kwamen meer dan 3.500 personen 

om op de Middellandse Zee. Het zag er toen al naar uit dat die 

instroom van vluchtelingen en migranten verder zou toenemen 

en dit plaatste de EU en alle lidstaten voor enorme uitdagingen.

Dit gold ook voor België, ook al steeg het aantal asielaanvragen 

in 2014 nog niet zo sterk. 

Het was overal opvallend dat de stijging van het aantal asiel-

aanvragen voornamelijk landen van herkomst betrof met een 

hoog erkenningspercentage. Hierdoor werd het moeilijker een 

traditioneel ontradend beleid te voeren dat bestond uit een 

versnelde behandeling van ongegronde asielaanvragen gekop-

peld aan een preventie- en terugkeerbeleid. De steeds hogere 

erkenningsgraad bracht ook een steeds grotere nood aan huis-

vesting, ondersteuning en integratie van vluchtelingen binnen de 

maatschappij met zich mee.

Op Europees vlak werd het hoog tijd een gemeenschappelijk 

Europees asielbeleid te realiseren. De aanvaarding in 2014 van 

een aantal richtlijnen, waaronder de Procedurerichtlijn, legde de 

basis voor een gemeenschappelijk asielsysteem.

Bij elke stijging van de migratie naar Europa weerklinkt de oproep 

voor een globale aanpak. Het is nu aan alle lidstaten en de EU 

om ten volle hun verantwoordelijkheid op te nemen en een sterk 

beleid van ondersteuning en solidariteit uit te werken. Zonder 

mechanismes van effectieve lastenverdeling of solidariteit kan 

de EU onmogelijk een gemeenschappelijk asielbeleid tot stand 

brengen.

Het is duidelijk dat dit nodig is, in de eerste plaats door een ver-

sterking van protection in the region. Een wezenlijke toename 

van de steun aan de organisaties die instaan voor de opvang en 

bescherming van vluchtelingen in de landen waar de meeste 

vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten verblijven 

dringt zich op. 

Op zijn beurt kan dit gekoppeld worden aan een uitgebreid pro-

gramma van hervestiging van vluchtelingen, vanuit die regio’s 

van herkomst naar Europa. 
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Tot slot is het absoluut nodig om te komen tot een wezenlijke 

versterking van het ontwikkelingsbeleid voor vele landen, voor-

namelijk in Afrika. Het is al zo vaak gezegd. Hopelijk zal er nu 

op termijn effectief veel meer gebeuren. Zo niet zullen er op 

termijn – gelet op de demografische evolutie in Afrika – nog veel 

meer personen naar Europa komen. Als we dit willen voorkomen 

moeten we hen een perspectief geven.

Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Brussel, december 2015.
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Overzicht van de 

asielaanvragen 
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Overzicht van de asielaanvragen: 
Europese Unie

In 2014 registreerden de EU landen 626.960 asielaanvragen, dit zijn er 191.000 meer dan in 2013. Sinds 2008 is het aantal asielaan-

vragen in de Europese Unie bijna verdrievoudigd.1 

Instroom: tendensen per land
In vergelijking met 2013 deed er zich vooral een sterke toename 

voor in Duitsland, Italië, Zweden en Hongarije.2  In verschillende 

andere lidstaten was de toename minder sterk of deed er zich 

zelfs een lichte daling voor. In België was de stijging in 2014 in 

vergelijking met 2013 eerder beperkt (+ 8 %). 

1   Eurostat-data tellen met het oog op vergelijkbaarheid alle (begeleide 
en niet-begeleide) kinderen mee als asielaanvraag. De cijfers 
voor België in Eurostat data wijken daarom af van de nationale 
asielstatistieken. 

2  In sommige lidstaten zijn er veel asielzoekers die na hun asielaanvraag 
doorreisden naar een andere EU-lidstaat. Dit was bijvoorbeeld het 
geval voor Hongarije, waarbij de asielzoekers na hun asielaanvraag 
naar andere EU-lidstaten (voornamelijk Duitsland) gingen. 

In 2014 waren Duitsland (202.645), gevolgd door Zweden (81.180) 

en Italië (64.625) de topbestemmingslanden voor asielzoekers in 

de EU. België telde met 22.710 asielaanvragen in 2014 in absolute 

cijfers het 9de hoogste aantal asielaanvragen in de EU. 

Als we rekening houden met de bevolkingscijfers in de verschil-

lende lidstaten werden er in de EU gemiddeld 1,2 asielzoekers 

per duizend inwoners geregistreerd. In Zweden was dit met 8,4 

het hoogste. Voor België bedraagt dit cijfer 2,1. 

Het aantal meervoudige asielaanvragen in België was in 2014 

opnieuw hoog (38 %) en lag een stuk boven het Europese gemid-

delde (10 %). Dit verschil is deels te wijten aan het de mogelijk-

heid in sommige lidstaten om een asielaanvraag te heropenen in 

plaats van een meervoudige asielaanvraag te registreren, zoals 

dit in België gebeurt. 
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Evolutie aantal asielaanvragen in de EU en België / 2004 > 2014
bron Eurostat
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Landen van herkomst

De belangrijkste herkomstlanden in de EU in 2014 waren Syrië 

(122.115 asielaanvragen), Afghanistan (41.370) en Kosovo (37.895). 

Ook voor België waren Syrië en Afghanistan in 2014 de belang-

rijkste herkomstlanden. 

Er waren in 2014 in de EU dus veel asielaanvragen uit landen 

met een problematische veiligheidssituatie waarbij de nood aan 

bescherming hoog is, zoals bijvoorbeeld Syrië. Daarnaast werden 

er in 2014 in de EU ook veel asielaanvragen ingediend door per-

sonen uit de Westelijke Balkan, in het bijzonder door personen 

uit Kosovo en Servië.

Het aandeel van elk herkomstland vertoonde grote verschillen 

tussen de verschillende EU-lidstaten. Zo waren er bijvoorbeeld 

in Hongarije heel veel asielaanvragen uit Kosovo; in Duitsland 

veel uit Syrië en Servië; in Nederland en Zweden veel uit Syrië en 

Eritrea en in Italië waren er in 2014 opvallend veel asielaanvragen 

uit Nigeria, Mali en Gambia.

De reden waarom asielzoekers in een bepaalde lidstaat een 

asielaanvraag indienen is niet eenduidig en valt niet louter te 

herleiden naar factoren die verband houden met het asielbeleid. 

Ook de diaspora en (smokkel)netwerken spelen, naast andere 

factoren, een belangrijke rol. 

Top 10 herkomstlanden van niet-EU 
asielzoekers in de EU / 2013 > 2014

bron Eurostat 
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Instroom: een lichte stijging1

In 2014 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 17.213 

asielaanvragen in België. Deze dossiers hadden in de praktijk 

betrekking op 22.850 personen.

Ten opzichte van 2013 ging het om een lichte stijging van 8,7 %. 

Zo volgde België de algemene stijgende tendens van het aantal 

asielaanvragen in de meeste landen van de Europese Unie.

Het aantal meervoudige aanvragen bleef hoog in België. Het ging 

om 36,2 % van het totale aantal asielaanvragen (6.238 op 17.213).

Landen van herkomst

De meeste asielzoekers kwamen uit Afghanistan (1.907 aanvragen 

of 11,1 % van het totaal). Daarna volgen Syrië (1.854 aanvragen 

of 10,8 %) en Irak (1.131 aanvragen of 6,6 %). Guinee (1.095 

aanvragen) en Rusland (974 aanvragen) vervolledigen de top vijf 

van de landen van herkomst van de asielzoekers.

1   Eurostat-data tellen met het oog op vergelijkbaarheid 
alle (begeleide en niet-begeleide) kinderen mee als 
asielaanvraag. De cijfers voor België in Eurostat data 
wijken daarom af van de nationale asielstatistieken. 

Profiel

Het profiel van de asielzoekers verschilt van land tot land. Zo 

blijkt in een aantal landen zoals Afghanistan, Irak en “onbepaald” 

(voornamelijk Palestijnen) een duidelijk overwicht van alleen-

staande mannen asiel te vragen in België. Het valt uit de CGVS 

databank niet of te leiden of deze personen al dan niet een partner 

in hun land van herkomst of in een derde land hebben. Het is ook 

mogelijk dat deze personen een partner in België hebben die geen 

asielaanvraag heeft ingediend. Asielzoekers uit Rusland en Syrië 

daarentegen komen relatief meer in gezinsverband en bestaan 

dus uit koppels. Tenslotte valt op dat asielzoekers uit Guinee en 

de DR Congo vaak alleenstaande vrouwen zijn, die zich beroepen 

op gendergerelateerde vervolgingsgronden.

Overzicht van de asielaanvragen: België

Elke asielaanvraag krijgt een individuele behandeling en maakt het voorwerp uit van een zorgvuldig onderzoek. Het gehoor van een 

asielzoeker vormt het sleutelmoment bij het onderzoek van zijn aanvraag. In 2014 organiseerde het CGVS 14.935 gehoren (deze kun-

nen 3 à 4 uur duren). Tijdens 14.333 van deze gehoren was een tolk aanwezig.
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Beschermingsbeleid



 Jaarverslag 2014 - CGVS          17



18    Jaarverslag 2014 - CGVS

160.210 personen beschermd1

Gezien de grote onderlinge verschillen in herkomstlanden moet 

het vergelijken van de beschermingsgraad tussen de verschil-

lende Europese lidstaten met de nodige omzichtigheid gebeuren.2 

Een lidstaat met veel asielaanvragen van Syriërs krijgt een 

hoger percentage positieve beslissingen dan een lidstaat met 

veel asielaanvragen uit de Westelijke Balkan. Zo kreeg in de EU 

in 2014 94 % van de asielzoekers uit Syrië een internationale 

beschermingsstatus (51 % vluchtelingenstatus en 43 % subsidiaire 

bescherming). Van de beslissingen voor asielzoekers uit Servië 

daarentegen was 98 % negatief.

1   Binnen de EU kregen 89.725 personen de vluchtelingenstatus, 
54.915 subsidiaire bescherming en 15.570 een humanitaire 
status. 160.210 personen kregen hiermee internationale 
bescherming, op een totaal van 357.445 beslissingen.

2  In België ligt in 2014 de beschermingsgraad lager dan 
in sommige andere Europese lidstaten door het hoge 
aantal meervoudige asielaanvragen en het relatief hoge 
aantal asielaanvragen door personen uit landen waar 
de veiligheidssituatie minder problematisch is. 

Beschermingsbeleid: Europese Unie

Het aantal asielzoekers dat een beschermingsstatus kreeg in de EU was historisch hoog. Dit hield duidelijk verband met de problema-

tische veiligheidssituatie of hoge nood aan internationale bescherming voor asielzoekers uit bepaalde herkomstlanden.

De hoge beschermingsgraad gold ook voor België. In 2014 betrof 

40 % van de (first-instance) asielbeslissingen in België een toe-

kenning van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermings-

status. Dit kwam precies overeen met het Europese gemiddelde.

België bevond zich op de zesde plaats van EU-lidstaten die de 

meeste (first-instance) asielbeslissingen namen. In België werd 

opvallend vaker de vluchtelingenstatus toegekend dan de sub-

sidiaire beschermingsstatus.  

België reikt geen humanitaire statussen uit in het kader van 

een asielaanvraag. Om een verblijfsvergunning te bekomen op 

humanitaire of medische gronden bestaan specifieke procedu-

res waarvoor de DVZ bevoegd is (artikel 9bis en 9ter van de 

Vreemdelingenwet).
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EU-lidstaten met de meeste asielbeslissingen / 2014
bron Eurostat 
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Beschermingsbeleid: België

In 2014 nam het CGVS in totaal 18.701 beslissingen. Het aantal beslissingen steeg met 1,03 % ten opzichte van 2013 (18.193 beslis-

singen). Het CGVS nam 13.132 beslissingen in het kader van een beslissing ten gronde en 5.569 in het kader van een onderzoek naar 

meervoudige aanvragen (2.371 beslissingen tot inoverwegingname en 3.198 tot niet-inoverwegingname).

8.139 personen beschermd

In 46,8 % van de dossiers ten gronde besliste het CGVS dat de 

asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had (6.146 asiel-

beslissingen). In 36,6 % van de gevallen (4.805 beslissingen; 

6.668 personen) ging het om een beslissing tot erkenning van de 

vluchtelingenstatus. In 10,2 % van de gevallen (1.341 beslissingen; 

1.593 personen) betrof het een beslissing tot toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Het beschermingspercentage 

bereikte in 2014 een voorlopig hoogtepunt. 

Concreet kregen 8.139 personen (met inbegrip van de minder-

jarigen die door hun ouders begeleid worden) internationale 

bescherming. Dit historisch hoge percentage is te verklaren door 

de vaststelling dat de meeste asielzoekers in België afkomstig 

waren uit landen waar zware conflicten woeden.

6.986

5.569

4.805

1.341 37,4%

29,8%

25,7%

7,2%
Weigerings- en andere
beslissingen

Meervoudige asielaanvragen
(inovergingname en weigering
van inovergingname)

Vluchtelingenstatus

Subsidiaire bescherming



2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Meervoudige asielaanvragen

Enkelvoudige asielaanvragen

Totaal aantal asielaanvragen
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Beslissingen Aantal %

Erkenning van de vluchtelingenstatus 4.805 25,7 %

Toekenning van de subsidiaire bescherming 1.341 7,2 %

Inoverwegingname van een meervoudige 
asielaanvraag 2.371 12,7 %

Weigering van inoverwegingname van een 
meervoudige asielaanvraag 3.198 17,1 %

Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 
van de subsidiaire bescherming 5.790 31,0 %

Weigering van inoverwegingname van een 
asielaanvraag (EU-onderdaan) 29 0,2 %

Weigering van inoverwegingname van een 
asielaanvraag (Veilig land van herkomst) 293 1,6 %

Weigering van inoverwegingname van een 
asielaanvraag (vluchteling in andere EU lidstaat) 18 0,1 %

Technische weigering 493 2,6 %

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en 
uitsluiting van de subsidiaire bescherming 11 0,1 %

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en 
weigering van de subsidiaire bescherming 57 0,3 %

Weigering van de vluchtelingenstatus en 
uitsluiting van de subsidiaire bescherming 9 0,0 %

Opheffing van de vluchtelingenstatus 
of subsidiaire bescherming 7 0,0 %

Intrekking van de vluchtelingenstatus 
of subsidiaire bescherming 45 0,2 %

Afstand (afsluiting - vertrek IOM) 177 0,9 %

Zonder voorwerp 
(Belgische nationaliteit - overlijden) 57 0,3 %

Totaal 18.701 100  %

Beslissingen CGVS / 2014
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Landen van herkomst

Syriërs kregen in 96,8 % van de gevallen een beschermingsstatus. 

Daarna volgen asielzoekers uit Afghanistan en Irak met bescher-

mingspercentages van respectievelijk 75,6 % en 79,4 %.

Top 10 herkomstlanden 
erkenning 

vluchtelingenstatus / 2014

Totaal : 4.805Andere landen: 1.280
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Top 10 herkomstlanden 
toekenning subsidiaire 

beschermingsstatus / 2014

Totaal : 1.341Andere landen: 47
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Top 5 beschermingsstatussen per land / 2014
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42

Onbepaald 537

Irak 838

Guinee 847

Afghanistan 1.256

Syrië 1.312
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Afghanistan
1.256
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Irak
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Subsidiaire bescherming

Vluchtelingenstatus

30 % minder beroepen

Het aantal asielberoepen bij de RvV daalde in 2014 met 30 % tot 

8.172, tegenover 11.699 beroepen in 2013.
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Doorlooptijd

Het CGVS nam in 2014 asielbeslissingen 

binnen een gemiddelde termijn van 3 

maanden (79 kalenderdagen) vanaf over-

dracht van het asieldossier aan het CGVS.

1.441 dossiers uit de 
achterstand ingehaald

Begin 2014 bedroeg de totale werklast van 

het CGVS 7.006 asieldossiers. Eind 2014 

was deze gedaald tot 5.565 dossiers. Een 

werkvoorraad van 3.900 dossiers geldt als 

normaal. Het CGVS sloot 2014 af met een 

feitelijke achterstand van 1.665 asieldos-

siers. Hiermee zette het de inspanningen 

verder om de dossierachterstand volledig 

in te halen.

Doorlooptijden van beslissingen

Het CGVS kortte de doorlooptijd verder 

in voor beslissingen in asielaanvragen die 

in 2014 werden ingediend (volgens het 

LIFO-principe: last in first out). Gemid-

deld deed het CGVS er 79 kalenderdagen 

over om een beslissing te nemen vanaf 

de datum waarop de DVZ het asieldossier 

aan het CGVS overmaakte. De gemiddelde 

doorlooptijd van een asieldossier op het 

CGVS inclusief de achterstand blijft nog 

steeds hoog: 260 kalenderdagen. Deze 

gemiddelde doorlooptijd zal hoog blijven 

zolang er zich onder de nog te behandelen 

dossiers aanvragen bevinden die dateren 

van meer dan een of twee jaar terug (dit 

is de historische achterstand).

Evolutie van de 
werkvoorraad

2011 > 2014

De doorlooptijd van een asieldossier is het 
totaal aantal dagen tussen het indienen van de 
asielaanvraag en het nemen van de asielbeslissing. 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 31/12/2014
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Minderjarigen 

Project hoger belang 
van het kind

Externe stakeholders en ook kinderen 

zelf stelden het CGVS al enige tijd de 

vraag om ook begeleide kinderen in de 

asielprocedure te horen. Daarnaast stelde 

het CGVS sinds 2013 en vooral in 2014 

een stijgend aantal individuele asielaan-

vragen van begeleide kinderen vast. Bij 

de beoordeling van een asielaanvraag 

van kinderen stelt zich daarom steeds 

meer de vraag of en vanaf welk niveau 

het CGVS bepaalde socio-economische 

en culturele rechten zoals het recht op 

onderwijs en het recht op gezondheids-

zorg in overweging kan nemen. Onder 

meer om deze redenen zette het CGVS 

in februari 2014 het project ‘hoger belang 

van het kind’ op. Dit project wil met 

onderzoek naar en de analyse van deze 

problemen een antwoord kunnen geven 

op het spanningsveld tussen het hoger 

belang van het kind en het recht op asiel.

Het project ging van start met een litera-

tuurstudie van de Belgische en Europese 

rechtspraak, rechtsleer en doctrine, een 

onderhoud met de Kinderrechtencommis-

sarissen, UNHCR en de Nationale Com-

missie voor de Rechten van het kind en 

een bevraging van de Europese lidstaten. 

Vervolgens organiseerde het CGVS work-

shops met de belangrijkste nationale 

stakeholders, instanties, academici en 

het middenveld. Deze workshops han-

delden over het concept ‘hoger belang 

van het kind’, over de beoordeling van 

een asielaanvraag van een kind en over 

participatie- en hoorrecht van een kind 

tijdens de asielprocedure. Deze work-

shops verzamelden zoveel mogelijk best 

practices en expertise om de gehoor-

methodes en –praktijken aan te passen 

waar nodig. 

Na de workshops, de bevraging en op 

basis van interne reflectie, nam het CGVS 

het recht op horen voor begeleide kinde-

ren op in een voorontwerp van wet dat 

nodig is voor de omzetting van de her-

ziene Asielprocedurerichtlijn in Belgisch 

recht. Een verdere professionalisering 

van het team minderjarigen staat gepland 

en dit door nog meer gerichte opleiding 

en regelmatige intervisie.

Gezien het belang ervan en het feit dat 

nog vele vragen onbeantwoord zijn, zet 

het CGVS ook in 2015 dit project verder.

Cijfers niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen

In 2014 vroegen 496 niet-begeleide min-

derjarigen asiel aan. Het CGVS nam in dat 

zelfde jaar 1.340 beslissingen in hoofde 

van niet-begeleide minderjarigen (529 

meisjes en 811 jongens). Aan 721 kin-

deren werd de vluchtelingenstatus en 

aan 123 kinderen werd de subsidiaire 

beschermingsstatus toegekend. 

Beslissingen 
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Aantal asielaanvragen van 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in 2014

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Asielaanvragen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
verhouding jongen-meisje / 2014

bron Dienst Vreemdelingenzaken

2012 2013 2014

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 977 468 496

Jongens Meisjes

2007 68,4 % 31,6 %

2008 71,4 % 28,6 %

2009 78,0 % 22,0 %

2010 72,9 % 27,1 %

2011 77,9 % 22,1 %

2012 74,7 % 25,3 %

2013 67,6 % 32,4 %

2014 71,4 % 28,6 %
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Top 5 herkomstlanden van asielaanvragen door 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2014

Top 5 erkenningen van de vluchtelingenstatus 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2014

Top 5 toekenningen subsidiaire beschermingsstatus 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2014
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Totaal : 531Andere landen: 150

Totaal : 721Andere landen: 325

Totaal : 123Andere landen: 19
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Asiel in de 

Europese Unie
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De nood aan een 

globaal beleid

Het gemeenschappelijke Europese asielsysteem (Common Euro-

pean Asylum System) kwam onder zware druk te staan. Europa en 

de lidstaten moesten niet alleen een adequaat antwoord vinden op 

de drama’s in de Middellandse Zee, maar tegelijk moesten ze het 

hoofd bieden aan de sterke stijging van de asielinstroom in de EU.

Na de dood van verschillende honderden mensen op enkele 

dagen tijd voor de kusten van Italië en Griekenland, zetten 

de Europese leiders einde 2013 al een omvattende Task Force 

Mediterranean op poten.

Dit bleek niet voldoende om nieuwe drama’s op de Middellandse 

Zee te voorkomen en in alle lidstaten een goedwerkend asiel-

systeem te garanderen. Dit was te wijten aan een tekort aan 

slagkracht van de EU, maar ook aan een manifest gebrek aan 

reële solidariteit tussen lidstaten, gekoppeld aan een gebrek aan 

verantwoordelijkheid van een aantal lidstaten.

Het gemeenschappelijke 

Europese asielsysteem 

kreeg een degelijke basis

De goedkeuring van het asielpakket in 2014 was een grote stap 

voorwaarts in de ontwikkeling van gedeelde juridische stan-

daarden van hoge kwaliteit. De waarde ervan zal nog versterkt 

worden door de toenemende rol van Europese rechtbanken, die 

er verder invulling aan zullen geven. De praktische samenwerking 

tussen lidstaten kreeg al een enorme impuls door de oprichting 

van EASO in 2011. Dit Europese asielondersteuningsbureau op 

Malta kwam in 2014 tot volle wasdom.

Maar er dient meer te gebeuren, véél meer. Zo lang lidstaten 

hun verantwoordelijkheid ontlopen, is er geen sprake van een 

gemeenschappelijk systeem. Een continue en intensieve moni-

toring van de reële situatie op het terrein is hiervoor absoluut 

noodzakelijk, mét effectieve sancties voor die landen die manifest 

elk engagement weigeren. Tegelijk moet er in een geest van 

Europese solidariteit veel meer bijstand gaan naar de landen 

die onder bijzondere druk staan. Als de EU tot een level playing 

field wil komen, moet het beduidend meer investeren in mecha-

nismen die elke asielaanvraag in alle EU landen op een zelfde 

manier beoordeelt. 

Asiel in de Europese Unie

2014 zal herinnerd worden als het jaar van de verschrikkelijke drama’s in de Middellandse Zee, met een triest record van minstens 3.500 

mensen die het leven lieten in een poging Europa te bereiken. Sommigen waren op de vlucht voor het geweld in de almaar uitdijende 

conflicten van Afghanistan over het Midden-Oosten tot Afrika. Anderen ontvluchtten de socio-economische uitzichtloosheid in hun landen. 
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Verdere uitbouw 

van een  

gemeenschappelijk 

Europees 

asielsysteem

Praktische samenwerking tussen lidstaten 

is een belangrijke hefboom in de realisa-

tie van een gemeenschappelijk Europees 

asielsysteem.

Het CGVS neemt ten volle zijn verant-

woordelijkheid in dit verhaal. Samen met 

Zweden en Nederland stelt België het 

grootste aantal experts ter beschikking 

van de ondersteuningsmissies van EASO 

in de lidstaten onder druk. In de raad van 

bestuur van EASO neemt de commissa-

ris-generaal als vertegenwoordiger voor 

België het voortouw in de discussies over 

beleidsharmonisering op EU niveau. 

In 2014 namen 200 medewerkers van het 

CGVS deel aan een of meer trainingen van 

EASO. Samen met de Zweedse, Noorse 

en Nederlandse collega’s ontwikkelde 

het CGVS het eerste gemeenschappe-

lijke EASO-landenrapport over Libië. Het 

speelde ook een sleutelrol in de uitbouw 

van een netwerk van landenexperten. 

Tientallen CGVS-experten namen deel 

aan ondersteuningsmissies in landen 

onder bijzondere asieldruk, zoals Italië, 

Griekenland en Bulgarije. Zij hebben ook 

meegewerkt aan de ontwikkeling van twee 

EASO-kwaliteitstools.

Hervestiging 

van Syriërs en 

Congolezen

Het hervestigingsprogramma van vluchte-

lingen in België verloopt in een Europees 

kader en in nauw overleg met Hoog Com-

missariaat van de Verenigde Naties voor 

Vluchtelingen (UNHCR). Voor het invullen 

van het jaarlijkse quotum kijkt België in de 

eerste plaats naar de beschermingsnood 

van vluchtelingenpopulaties wereldwijd, 

die UNHCR jaarlijks in kaart brengt. 

In  2014-2015 verschoof de focus van 

vluchtelingen uit het Grote Merengebied 

(DR Congo en Burundi) naar Syrische 

vluchtelingen. Oorspronkelijk bestond het 

quotum uit 100 vluchtelingen: 75 Syriërs 

uit Turkije en  25 Congolezen uit Burundi. 

In november 2014 trok de staatssecretaris 

voor asiel en migratie het aantal plaatsen 

voor hervestiging van Syrische vluchtelin-

gen voor 2015 op van 75 naar 225.  

In september 2014 aanvaardde het CGVS 

75 Syrische vluchtelingen verblijvend in 

Turkije voor hervestiging. Hiervan kwamen 

uiteindelijk 71 mensen naar België.

De beslissing om ook Syriërs te hervesti-

gen die veel recenter dan de Congolezen 

hun land van herkomst zijn ontvlucht, 

werd genomen na verschillende oproepen 

door het UNHCR om solidariteit te tonen 

met de buurlanden van Syrië. 

UNHCR prioritariseert binnen de enorme 

groep van meer dan 3,5 miljoen Syrische 

Meer informatie over het 
hervestigingsprogramma:

www.hervestiging.be

vluchtelingen de meest kwetsbare vluch-

telingen, bijvoorbeeld personen met acute 

beschermingsnoden, vrouwen of kinderen 

in gevaar of overlevenden van geweld of 

foltering. 

Het hanteert hierbij ook een aantal deprio-

ritariseringsgronden, die het strikt toepast. 

Bij met name aanwijzingen voor uitslui-

ting van de vluchtelingenstatus omwille 

van oorlogsmisdrijven begaan tijdens het 

Syrische conflict, wordt een persoon niet 

voorgedragen voor hervestiging. 

http://www.hervestiging.be
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Budgettaire context
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Personeelsbestand: 

een daling

De uitgaven voor contractueel en statutair personeel namen af als 

gevolg van de daling van het personeelsbestand: van € 24.651.468 

in 2013 naar € 24.198.986 in 2014. 

Overzicht evolutie personeelsbestand 

In 2010 en 2011 kregen het CGVS, de DVZ en de RvV bijkomende 

financiële middelen voor de behandeling van een verhoogde 

instroom en het wegwerken van de achterstand. De minister-

raad van 15 april 2011 had daarbij voor het CGVS een totaal 

personeelsbestand van 491 voltijds equivalenten (VTE) voor ogen. 

Het personeelsbestand van het CGVS daalde sinds 2011, voorna-

melijk door  lineaire besparingen en mechanismen die de mogelijk-

heid tot vervanging van vertrekkend personeel sterk beperkten. 

Het totale personeelsbestand daalde in 2014 (31 oktober 2014) ten 

opzichte van 2013 (30 november 2013) met 31,99 VTE. Bovendien 

waren 18,4 VTE (16,4 niveau A + 1 niveau C + 1 niveau D) niet 

operationeel omwille van detacheringen, vertrek of langdurige 

ziekte. Dit ligt 22,3 % lager dan het in 2011 voorziene perso-

neelsaantal.

Fluctuerende werklast: geen 
marge voor toename efficiëntie

De daling van het personeelsbestand zorgde niet voor echte pro-

blemen in 2014. Er was nog voldoende personeel om alle nieuwe 

asielaanvragen systematisch binnen korte tijd te behandelen en 

de achterstand verder weg te werken. 

Daartegenover staat wel dat de achterstand tegen eind 2014 

volledig zou zijn weggewerkt, had het CGVS in 2014 verder kun-

nen rekenen op de systematische vervanging van vertrekkers. 

Het CGVS ging de voorbije jaren na hoe het de processen en de 

organisatiestructuur kan verbeteren. Dit gebeurde onder meer via 

een groot verbeterproject begeleid door de consultant Deloitte. 

Tal van projecten brachten verbeteringen aan om de efficiëntie 

of de effectiviteit te verhogen.

Het CGVS blijft inzetten op een verhoogde efficiëntie en effec-

tiviteit, maar de mogelijkheid tot bijkomende efficiëntiewinsten 

is vandaag beperkt.

Budgettaire context 

In 2014 bedroegen de totale uitgaven van het CGVS (personeel en werking) € 29.204.831. Dit is een daling van 3 % ten opzichte van 

2013 (€ 30.106.092).
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Personeels- en werkingsuitgaven / 2014

 
Mandaatfuncties1 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal VTE

Gewenste situatie 15/04/20112 3 364,50 10,30 75,80 37,40 491,00

Feitelijke situatie 30/11/2011 3 354,97 9,30 73,30 36,20 476,77

Feitelijke situatie 31/12/2012 3 346,60 10,30 78,00 37,20 475,10

Feitelijke situatie 30/11/2013 3 335,97 10,10 68,80 34,10 451,97

Feitelijke situatie 31/10/2014 3 308,88 10,70 64,80 31,60 419,98

Operationele situatie 31/10/20143 3 292,48 10,70 63,80 30,60 401,58

1 Mandaatfuncties omvatten de commissaris-generaal en de 2 adjunct-commissarissen.

2 Beslissing van de ministerraad van 15/04/2011 voor bijkomende middelen voor personeelswerving.

3 Aantal voltijds equivalenten (VTE) exclusief detacheringen, vertrokken medewerkers en langdurig zieken.

Personeel

Statutair personeel € 13.951.058

Contractueel personeel € 10.247.928

Algemene werking

Algemene werkingsuitgaven € 4.771.439

Werkingsuitgaven ICT € 118.746

Investering

Algemene investeringsuitgaven € 32.358

Investeringsuitgaven ICT € 83.302

Totale personeels- en werkingsuitgaven € 29.204.831

Overzicht evolutie personeelsbestand / 2014
bron FOD Binnenlandse Zaken
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Werkingsmiddelen: 

een daling

Overzicht evolutie 
werkingsmiddelen 

Door het tekort op de begroting nam de 

regering ook in 2014 heel wat bespa-

ringsmaatregelen. De opgelegde (line-

aire) besparingen op de begroting van alle 

overheidsdiensten hadden ook een impact 

op het CGVS. Op het oorspronkelijk toe-

gekende werking- en investeringskrediet 

van € 6.370.000, kwam een blokkering van 

€ 967.000.  Zo werden ruim 15 % van de 

werkingsmiddelen niet vrijgegeven. 

Uit bijgevoegd overzicht van het effectieve 

verbruik van het werkingsbudget blijkt 

de afname van de uitgaven (met 14 % in 

2014 in vergelijking met 2012).

Toch een positief 
saldo, door …

Ondanks de zware lineaire besparingen 

slaagde het CGVS erin om 2014 positief 

af te sluiten met de plaatsing van alle 

nodige bestellingen en de betaling van alle 

facturen. De voornaamste redenen voor 

dit positief saldo waren de daling van de 

werklast en een beleid van spaarzaamheid.

… een daling van de werklast

De verdere daling van het aantal protec-

tion officers in 2014 had een impact op de 

dossierbehandeling en daarmee de tolk-

prestaties. Het aantal gehoren met tolk 

nam in 2014 met 18 % af in vergelijking 

met 2013 (daling van 17.540 naar 14.302 

gehoren met tolk). De kosten voor tolk- 

en vertaalprestaties (die deel uitmaken 

van algemene werkingsuitgaven) daalden 

met 16 % ten opzichte van 2013 (van 

€ 2.520.761 in 2013 naar € 2.117.341 in 

2014). Tolk- en vertaalprestaties maakten 

in 2014 wel nog 45 % uit van het algemene 

werkingsbudget van het CGVS. 

… en spaarzaamheid

Het CGVS is een onafhankelijke instelling 

met een relatief klein budget. Hierdoor 

was het de voorbije jaren onder druk 

van een zware werklast verplicht om zo 

spaarzaam mogelijk om te springen met 

de beschikbare middelen. In 2014 bleef 

zo wel weinig marge over om de lineaire 

besparingen op te vangen. 

Het CGVS moest daarom in 2014 de vol-

gende activiteiten te schrappen: 

 ▪ de organisatie van fact-finding 

missies

 ▪ de deelname aan internationale 

vergaderingen, tenzij de 

organisator de kosten ervan 

terugbetaalde (zoals EASO)

 ▪ de organisatie van een opleiding 

en coaching van leidinggevenden

 ▪ personeelsevenementen. 

Medewerkers werden ook aangemoedigd 

om nog spaarzamer om te springen met 

materiaal en energie, bijvoorbeeld bij 

het uitprinten van documenten en uit-

schakelen van onnodige verlichting en 

informatica-toebehoren. Hierdoor kon 

het CGVS besparen en tegelijkertijd een 

bijdrage leveren aan meer duurzaamheid 

in zijn werking.

Op termijn problematisch 
door tekort investering

De werkingsmiddelen waren net vol-

doende voor de cruciale behoeften, zoals 

de betaling van de tolken en de forfaitaire 

huurlasten. Deze forfaitaire huurlasten 

bleven ook in 2014 problematisch hoog 

(40 % van het algemene werkingsbudget). 

Het CGVS kan hierop niet besparen. 

De impact van de notificatie begroting 

2015-20191 zal de komende jaren nog 

groter zijn:

 ▪ Personeel: -4 % in 2015 en -2 % 

voor elk van de jaren 2016 tot 

2019 (-12 % besparing op een 

termijn van 4 jaar)

 ▪ Werking: -20 % in 2015 en -2 % 

voor elk van de jaren 2016 tot 

1  Beslissing van de ministerraad 
van 15 oktober 2014.
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Werkingsbudget 2012 > 2014

2019 (-28 % besparing op een 

termijn van 4 jaar)

 ▪ Investeringen: -22 % in 2015 en 

-3 % voor elk van de jaren 2016 

tot 2018 en -2 % in 2019 (-33 % 

besparing op een termijn van 4 

jaar)

De langdurige forse lineaire besparingen 

hypothekeren een degelijk investerings-

beleid en riskeren de goede werking in het 

gedrang te brengen. Dit geldt niet enkel 

voor de uitgaven direct met de opdracht 

van het CGVS verbonden (bv. de betaling 

van de uitgaven voor de tolken), maar ook 

voor  bijvoorbeeld het voeren van een 

noodzakelijk welzijnsbeleid ten voordele 

van de medewerkers.

Algemene werkingsuitgaven

Werkingsuitgaven ICT

Algemene investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven ICT

Totale werkingsuitgaven
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Contact

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
WTC II

Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL

Tel +32 2 205 51 11
Fax +32 2 205 51 15
cgvs.info@ibz.fgov.be

www.cgvs.be

Helpdesk/Onthaal
Openingsuren: ma-vrij: van 8u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u

Helpdesk voor advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV
Tel +32 2 205 53 05
Fax +32 2 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be
Openingsuren: ma-vrij: van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u

Helpdesk voor erkende vluchtelingen en staatlozen
Tel +32 2 205 50 09
Fax +32 2 205 52 01

CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
Openingsuren: enkel na afspraak
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