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2012 Jaarverslag
Overeenkomstig artikel 57/28 van de wet betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen brengt de commissaris-generaal elk jaar verslag uit over zijn opdracht aan de minister
bevoegd voor migratie en asielbeleid. Een afschrift van dit
verslag met de eventuele opmerkingen van de minister wordt
door de minister aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en aan de Senaat overgemaakt. Dit verslag verduidelijkt niet
alleen de werking van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), maar biedt eveneens
een algemeen overzicht van de asielproblematiek in België.
Dit vijfentwintigste jaarverslag betreft het werkingsjaar
2012.
Het CGVS werd opgericht in 1988. Op dat moment werd een
einde gesteld aan de delegatie van de bevoegdheid aan de
vertegenwoordiger in België van het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).
Deze bevoegdheid werd overgenomen door het CGVS, een
onafhankelijke administratieve overheidsinstelling.
De opdracht van het CGVS is het bieden van bescherming
aan vreemdelingen die een gegronde vrees hebben voor
vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag van
Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen
op ernstige schade in geval van een terugkeer naar hun land
(subsidiaire bescherming). Het CGVS onderzoekt nauwgezet
elke asielaanvraag overeenkomstig de Belgische, Europese
en internationale normen.
Het CGVS reikt ook documenten van burgerlijke stand uit
aan erkende vluchtelingen en staatlozen.
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Voorwoord
Eind 2011 was er sprake van een asielcrisis. België stond

een efficiënte organisatie, met oog voor de kwaliteit van de

te kijk met een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoe-

behandeling van de asielaanvragen.

kers. Het aantal asielaanvragen was zeer sterk gestegen,
tot een hoogte die de capaciteit van zowel de instanties
die instaan voor de behandeling van asielaanvragen als
de opvangcentra ver te boven ging. In 2012 is de situatie
spectaculair gekanteld. Het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen is er in 2012 opnieuw in
geslaagd alle nieuwe asielaanvragen systematisch binnen
korte tijd te behandelen en achterstand weg te werken. Het
aantal asielaanvragen is gedaald. Alle asielzoekers konden
opnieuw rekenen op een opvangplaats.
Die kentering was de vrucht van tal van maatregelen, maar

Het CGVS heeft de voorbije jaren sterk ingezet op de verhoging van de efficiëntie. Zo heeft het CGVS de voorbije
jaren een verhoging van de output kunnen realiseren die
veel hoger ligt dan de toename van het personeelsbestand.
In 2012 lag het aantal beslissingen 122% hoger dan het
aantal in 2009. Dit is een sterke prestatie, die dagelijks
veel inzet en toewijding vergde van alle medewerkers van
het CGVS. Sinds 2010 werden er diverse acties op stapel
gezet. Het zoeken naar mogelijkheden tot versterking van
de efficiëntie is nooit ten koste van de kwaliteit gegaan. Meer
zelfs: bij het zoeken naar mogelijkheden tot versterking van

waarschijnlijk ook van externe factoren (bijvoorbeeld de

de efficiëntie werd steeds onderzocht hoe ook de kwaliteit

situatie in sommige lidstaten van de EU, waardoor die landen

kon worden verbeterd.

meer asielzoekers aantrokken).

Hierbij heb ik steeds kunnen rekenen op een sterk gemo-

De kentering was het resultaat van maatregelen genomen

tiveerd korps van medewerkers, die werk van kwaliteit

onder de vorige regering (bijvoorbeeld door de toekenning

afleveren. Van een team van 40 medewerkers in 1988 is het

van bijkomende middelen, die pas in 2012 volledig hun effect

CGVS op 25 jaar uitgegroeid tot een organisatie van meer

hadden), maatregelen genomen door het CGVS, de DVZ of

dan 450 medewerkers. Zij vormen het kapitaal en de kracht

Fedasil teneinde de effectiviteit van het beleid te versterken

van het CGVS. Dankzij hun inzet is het CGVS uitgegroeid tot

(bijvoorbeeld door de invoering van de versnelde behande-

een organisatie die goede resultaten kan voorleggen en op

ling van sommige dossiers, een geïntegreerde aanpak in de

internationaal vlak als een referentiepunt wordt beschouwd.

opvolging van geweigerde asielzoekers of de organisatie van
preventiecampagnes in de landen van herkomst) en last but
not least maatregelen genomen onder impuls van Maggie
De Block, als nieuwe staatssecretaris bevoegd voor asiel en
migratie sinds eind 2011. Bevoegd voor zowel de organisatie
van de asielprocedure als de opvangstructuur is zij er binnen korte tijd in geslaagd een efficiënter en geïntegreerd
beleid uit te werken, zonder dat hierbij het recht op asiel
in enige mate in het gedrang is gekomen.

Dat de asielprocedure in België goed georganiseerd is,
werd bevestigd door de grondige analyse en internationale
benchmarking uitgevoerd in 2012 door het consultancy bureau Deloitte, in opdracht van de regering. De behandeltijd,
doorlooptijd en kwaliteit zijn vergelijkbaar met die in andere
belangrijke asiellanden, zoals Zweden, Duitsland, Nederland
en Frankrijk. Met betrekking tot tal van aspecten ‘scoorden’
het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
zelfs beter dan de instanties in de buurlanden. Die goede

In die crisisperiode heeft het CGVS het hoofd koel kunnen

beoordeling blijkt ook uit de erkenning die het CGVS te beurt

houden door gestaag verder te werken aan de uitbouw van

valt op internationaal vlak, in contacten met UNHCR of bij
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Voorwoord

de uitwerking van het Europees Asielondersteuningsbureau
(EASO). Voor tal van aspecten wordt er regelmatig beroep
gedaan op de expertise van het CGVS.
Dit wil niet zeggen dat het CGVS op zijn lauweren kan rusten. Het CGVS blijft voortdurend nagaan hoe het zich kan
verbeteren. Tal van projecten staan op stapel. Zo werd er
een ambitieus project uitgewerkt tot versterking van het
kwaliteitsmanagement op het CGVS. Er staat tevens een
project op stapel ter versterking van de monitoring van de
resultaten van het CGVS. Die en andere projecten zullen
worden gerealiseerd in 2013 en de eerste helft van 2014.
Ik wil het CGVS verder uitbouwen tot een modelorganisatie,
waarbij de missie van het verlenen van bescherming en de
realisatie van een gemeenschappelijk Europees asielsysteem
centraal staan. Ik wil hierbij oog hebben voor efficiëntie
en kwaliteit, een goede dienstverlening aan asielzoekers
en vluchtelingen, het welzijn van alle medewerkers en een
goede samenwerking met belangrijke stakeholders zoals
UNHCR en NGO’s.
Het CGVS blijft ambitieus. Het hoopt dat het verder hiertoe
de vereiste middelen zal behouden. De voorbije jaren heeft
het CGVS bijzondere inspanningen geleverd teneinde de
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het
werd hiertoe verplicht door een zeer sterke stijging van de
werklast, een stijging die veel hoger was dan de toename
van de financiële middelen. Zo is het te begrijpen dat het
steeds moeilijker – om niet te zeggen onmogelijk - wordt om
lineaire besparingen op te vangen, zonder dat dit een effect
heeft op de output (het aantal beslissingen) of de kwaliteit
van de beslissingen of de werksituatie. Voor het CGVS is de
grens voor het verwerken van lineaire besparingen bereikt.
Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Brussel, juni 2013.
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Asiel in cijfers

1. Asielaanvragen
Voor het eerst sinds vier jaar, daalde het aantal asielaanvragen in België. In 2012 werden 21.463 asielaanvragen ingediend in België, een daling van 15,8% in vergelijking met 2011. In de Europese Unie nam het aantal
asielzoekers met 10% toe in vergelijking met 2011. Er waren in 2012 in België gemiddeld 2.535 asielzoekers
per miljoen inwoners. Dat is nog steeds bijna vier keer meer dan het Europese gemiddelde.

1.1. België – 16% minder
asielaanvragen
Een belangrijke indicator van de kentering in de asielsituatie
van 2012 is de duidelijke daling met 16% van het aantal
asielaanvragen (enkel- en meervoudige asielaanvragen
samen). Gemiddeld werden 1.788 asielaanvragen ingediend
per maand, in 2011 waren dit er nog 2.123.
Er werden vorig jaar 21.463 asielaanvragen ingediend in
België. Het gaat over 27.634 personen (Eurostat vermeldt
28.105 personen).

A sielaanvragen ver sus
asielzoeker s
Het CGVS verspreidt cijfers inzake het aantal asielaanvragen
of asieldossiers, niet inzake het aantal individuen dat tot een
asieldossier behoort.
Elke meerderjarige of niet-begeleide minderjarige vreemdeling
dient een aparte asielaanvraag in. Zij zijn hoofdaanvragers. Het
asieldossier van een koppel vormt één geheel, maar geldt als twee
aanvragen. De kinderen die (een) ouder(s) vergezellen, maken
deel uit van het asieldossier van de hoofdaanvrager-ouder(s). Het
CGVS neemt begeleide kinderen dus niet apart op in de cijfers.
Voor het CGVS, dat instaat voor het onderzoek van asielaanvragen,
is het cijfer inzake asieldossiers het meest relevant. Hetzelfde
geldt voor de andere instanties betrokken bij de asielprocedure.
Het cijfer over het aantal asieldossiers, geeft het meest duidelijke
beeld van de reële werklast.
Eurostat publiceert sinds 2008 de cijfers over het aantal
asielzoekers per lidstaat, met inbegrip van alle begeleide
kinderen. Dit cijfer is op Europees niveau het meest relevant
aangezien dit kadert in de analyse van asielstromen.
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Aantal enkel- en meervoudige asielaanvragen per jaar
(2002-2012)

16.532

4.261

2009

3.331

2008

2.800

2007

2.187

2006

12.925

8.315

Het aantal eerste asielaanvragen
daalde in 2012 met 25% ten opzichte
van het jaar voordien.

17.186

”

den ingediend, zijn meervoudige asielaanvragen. Rusland,
asielaanvragen voor hun rekening (elk 10-11%), gevolgd

11.115

9.400

door Afghanistan, Servië en Irak.

11.587

1.100

2002

“

Guinee en Kosovo nemen het hoogste aantal meervoudige

1.543

2003

19.941

12.252

2.026

2004

25.479

Bijna 30% van de asielaanvragen die in 2012 in België wer-

8.921

2.355

2005

telijke Balkan die meervoudige aanvragen indienen, hoog.

21.463
20.330

3.409

2010

nen de EU-27 blijft het aandeel van asielzoekers uit de Wes-

15.206

5.149

2011

materiële steun in aanmerking komen, leidde niet tot een
daling van het aantal meervoudige asielaanvragen. Ook bin-

6.257

2012

asielzoekers na een tweede asielaanvraag niet langer voor

Een meervoudige asielaanvraag is een aanvraag die wordt
ingediend nadat eerder al in België een beslissing over

13.602
15.957

een of meerdere asielaanvragen werd genomen voor
dezelfde persoon. Als de asielzoeker nieuwe elementen
aanbrengt in zijn meervoudige asielaanvraag zal het

13.331
15.357

CGVS die asielaanvraag onderzoeken. Als hij een nieuwe
asielaanvraag indient zonder dat hij nieuwe elementen

15.397
16.940

aanbrengt, zal de DVZ een beslissing van weigering van
inoverwegingname van de vluchtelingenverklaring nemen

17.705
18.805

(bijlage 13 quater).

Meervoudige asielaanvragen

Herkomstlanden

Enkelvoudige asielaanvragen
Totaal aantal asielaanvragen

Bron: DVZ

In 2012 waren de belangrijkste landen van herkomst van
asielzoekers Afghanistan (12,3% van het totale aantal

Het aantal enkelvoudige asielaanvragen is een meer rele-

aanvragen), Guinee (8,4%), Rusland (6,8%), de DR Congo

vante indicator voor de evolutie van de asielinstroom. In

(6,2%) en Kosovo (4,6%). Irak, Syrië, Pakistan, Albanië en

2011 waren er 20.330 enkelvoudige asielaanvragen. In 2012

Servië vervolledigen de top 10. De nog steeds sterke ver-

daalde dit met 25% tot 15.206 asielaanvragen.
Het aantal meervoudige asielaanvragen (6.257) steeg met
21,5% in vergelijking met 2011 (5.149) en met 83,5% in
vergelijking met 2010 (3.409). In absolute cijfers werden

tegenwoordiging van drie landen uit de Westelijke Balkan
(Kosovo, Albanië en Servië) in de top 10 van herkomstlanden is opmerkelijk, hoewel hun aantal in absolute cijfers is
gedaald ten opzichte van 2011.

1.108 meer meervoudige asielaanvragen ingediend in 2012

Voor het tweede opeenvolgende jaar is Afghanistan het

dan in 2011. Het is niet duidelijk wat de redenen zijn van

belangrijkste land van herkomst van asielzoekers in Bel-

deze toename. De wetswijziging van 19 januari 2012, waarbij

gië. Het aantal blijft echter stabiel ten opzichte van 2011.
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1. Asiel in cijfers

Guinee en Rusland blijven belangrijke herkomstlanden, maar
het aantal asielaanvragen daalde ten opzichte van 2011

1.2. Europa – 10% meer asielzoekers

(Guinee: 1.808 in 2012 tegenover 2.134 in 2011, Rusland:

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat er in 2012 meer dan

1.470 tegenover 1.618 in 2011). Het aantal asielaanvragen

330.000 asielaanvragen werden geregistreerd in de 27

van personen afkomstig uit de DR Congo steeg met 32,5%

lidstaten van de Europese Unie. Dit is een stijging van on-

(1.334 aanvragen in 2012 tegenover 1.007 in 2011). Het

geveer 10% in vergelijking met het jaar voordien (302.000

aantal asielaanvragen van personen afkomstig uit Irak is met

aanvragen in 2011). De Eurostat-cijfers hebben betrekking op

bijna 60% gedaald ten opzichte van 2011. Het merendeel

personen en niet op het aantal dossiers (zie kaderstuk p. 5).

hiervan zijn meervoudige asielaanvragen.

Top 10 EU-27

Top 10 asielaanvragen per herkomstland 2012 		
(enkel- en meervoudige asielaanvragen)

Aantal asielzoekers

Totaal: 21.463
Afghanistan

2.635

Guinee

1.808

Rusland

1.470

DR Congo

1.334

Kosovo

983

EU-27

in 2012

Per miljoen
inwoners

331.975

660

1

Duitsland

77.540

945

2

Frankrijk

60.560

925

3

Zweden

43.865

4.625

4

Verenigd Koninkrijk

28.175

445

5

België

28.105

2.535

17.425

2.065
260

Irak

803

6

Oostenrijk

Syrië

793

7

Italië

15.715

8

Nederland*

12.795

765

9

Polen

10.750

280

10

Griekenland

9.575

850

Pakistan
Albanië
Servië

Andere landen: 9.639

760
667
571

Bron: DVZ

Syr ië: nieuwkomer in de top 10
van her komst landen
Syrië duikt in 2012 op in de top 10 van herkomstlanden. Door het
conflict zijn 600.000 Syriërs het land ontvlucht. Het aantal Syrische
vluchtelingen dat in Europa asiel aanvraagt, verdrievoudigde ten
opzichte van 2011, maar blijft relatief beperkt (23.510 in 2012). Er
is echter een opwaartse trend. Ongeveer 67% van alle Syrische
vluchtelingen in de Europese Unie gaat naar Duitsland en Zweden.
In de rest van de lidstaten is er een geleidelijke toename. In België
zijn 793 asielaanvragen geregistreerd in 2012, een stijging van
43% in vergelijking met 2011. Het CGVS nam 513 beslissingen in
Syrische asieldossiers. In 93,5% van de gevallen kende het CGVS
bescherming toe, voornamelijk de subsidiaire beschermingsstatus.

Bron: Eurostat newsrelease - 22 maart 2013 ‘Asylum in the EU-27’
* De cijfers voor Nederland betreffen een schatting.
In 17 lidstaten steeg het aantal asielzoekers in 2012 ten
opzichte van het jaar voordien, terwijl in 10 lidstaten, waaronder Italië (-18.400) en België (-3.810), het aantal asielaanvragen in 2012 daalde in vergelijking met 2011. Duitsland
(+24.280) en Zweden (+14.195) lieten een sterke toename
van het aantal asielzoekers optekenen.
Van de 332.000 personen die in 2012 in de EU-27 een asielaanvraag indienden, waren er ongeveer 10% meervoudige
aanvragen, aanzienlijk lager dan het aandeel van 30%
(uitgedrukt in personen zelfs 35%) in België.
In absolute aantallen diende in 2012 het grootste aantal
personen in de volgende vijf EU-lidstaten een asielaanvraag
in: Duitsland (77.540), Frankrijk (60.560), Zweden (43.865),
Verenigd Koninkrijk (28.175) en België (28.105). Samen
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waren deze vijf lidstaten goed voor meer dan 70% van alle

en Nigeria daalde in 2012. In de hele EU-27 nam het aantal

asielaanvragen die in de EU-27 werden ingediend. Het is een

asielzoekers uit de Westelijke Balkan verder toe in 2012,

misvatting dat vooral Zuid-Europese landen worden gecon-

waarbij vooral Duitsland deze aanvragen te verwerken kreeg.

fronteerd met een hoog aantal asielaanvragen. Het aantal
asielaanvragen in Spanje (2.565) en Portugal (295) was in
2012 bijzonder laag. In Griekenland en Italië lag het aantal

“

Ongelijke verdeling van asielzoekers uit bepaalde
herkomstlanden
Het is opvallend hoe asielzoekers uit bepaalde herkomst-

België: 5de belangrijkste bestemmingsland
voor asielzoekers in de EU.

”

landen vrijwel uitsluitend voor een paar Europese bestemmingslanden kiezen. Zo was op Malta ongeveer 60% van de
asielzoekers afkomstig uit Somalië en was in Polen bijna 60%
van de asielzoekers afkomstig uit Rusland. Voor België valt
nog steeds het hoge aantal asielzoekers uit Guinee op. België

asielaanvragen wel hoger, maar ook deze landen behoren
niet tot de top 5 van Europese bestemmingslanden. Het
aantal asielaanvragen op Malta (2.080) en Cyprus (1.635)
was, in vergelijking met hun beperkt bevolkingsaantal, wel
relatief hoog.

was in 2012 het belangrijkste Europese bestemmingsland
voor asielzoekers uit Guinee. Met uitzondering van Frankrijk
kregen andere Europese landen nauwelijks asielaanvragen
van personen uit Guinee te verwerken. Minder verrassend is
dat voor asielzoekers uit de DR Congo, België een belangrijk bestemmingsland is. Ook voor asielzoekers uit Kosovo,

Ook per hoofd van de bevolking blijft het aandeel van Bel-

Rusland en Afghanistan is België één van de belangrijkste

gië groot. In België werden er in 2012 2.535 asielzoekers

Europese bestemmingslanden. Asielzoekers uit Syrië kozen

geregistreerd per miljoen inwoners. Dit is bijna vier keer

in 2012 hoofdzakelijk voor Duitsland of Zweden om hun

meer dan het Europese gemiddelde: 660 asielzoekers per

asielaanvraag in te dienen.

miljoen inwoners. In 2011 had België nog vijf keer meer
asielzoekers dan het Europese gemiddelde.

“

Er waren in 2012 ruim 2.500 asielzoekers
per miljoen inwoners. Dit is vier keer
meer dan het Europese gemiddelde.

”

Toename uit Syrië en de Westelijke Balkan
In absolute aantallen waren de belangrijkste herkomstlanden
van personen die asiel aanvroegen in de EU-27 in 2012:
Afghanistan (26.250), Syrië (23.510) en Rusland (23.360).
Gezien de situatie in Syrië is het weinig verrassend dat
het aantal asielaanvragen van personen uit Syrië in 2012
verdrievoudigde ten opzichte van 2011. Ook het aantal
asielaanvragen in de EU-27 van personen afkomstig uit
Rusland, Pakistan, Servië, Albanië, Macedonië, Bosnië en
Georgië kende in 2012 een significante toename. Het aantal
asielaanvragen in de EU door personen afkomstig uit Irak
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2. Meer gehoren van asielzoekers
Het CGVS onderzoekt automatisch alle asielaanvragen, eerst in het kader van het Verdrag van Genève, vervolgens in het kader van de subsidiaire bescherming. Het CGVS nodigt elke asielzoeker minstens één keer op het
CGVS uit voor een gehoor door een protection officer. Het gehoor duurt gemiddeld twee tot vier uur. De asielzoeker krijgt tijdens het gehoor de mogelijkheid om zijn asielrelaas volledig uiteen te zetten en alle bewijzen
ter staving van zijn asielverhaal voor te leggen. De protection officer toetst het individuele asielverhaal aan
de objectieve situatie in het land van herkomst.

In 2012 nam het CGVS 20.850 gehoren af van asielzoekers.

In 2012 nam ook het aantal gehoren waarbij de aanwezigheid

Dit zijn er 13,1% meer dan in 2011 toen het CGVS 18.430

van een tolk vereist was verder toe: 17.872 (ten opzichte

gehoren van asielzoekers afnam.

van 16.305 in 2011). Dit is een stijging van bijna 10%.

“

Tolk- en vertaalprestaties 2012

20.850 gehoren: een recordaantal.

”

Aantal gehoren volgens locatie
Totaal: 20.850
Op het CGVS

20.158
97%

In een gesloten centrum
In een gevangenis
667
3%
25
0%

Aantal tolken waarop beroep werd gedaan

212

Aantal voorgekomen brontalen

107

Aantal gehoren met tolk

17.872

Aantal dossiers waarvoor een vertaling werd aangevraagd

13.484

De tien meest gevraagde brontalen voor tolkprestaties in
2012 waren Russisch, Albanees, Arabisch, Peul, Pashtu,
Lingala, Dari, Rom, Koerdisch en Servisch.

“

In 2012 vonden 17.872 gehoren met tolk
plaats op het CGVS, of 10% meer dan in 2011.

Tolken
Het CGVS zet tolken in om de communicatie tussen de
asielzoeker en de protection officer tijdens het gehoor
mogelijk te maken. Het CGVS deed in 2012 beroep op een
200-tal zelfstandige tolken. Samen beheersen zij ongeveer
100 verschillende brontalen en dialecten.
De taak van de tolk tijdens het gehoor is het verhaal van de

3.532

Aantal vertaalde bladzijden

”

Het aantal asieldossiers waarin documenten een schriftelijke vertaling vereisen, nam met 6,9% toe in 2012 (3.532
in 2012 ten opzichte van 3.305 in 2011).
De 10 meest gevraagde brontalen voor vertaalprestaties
in 2012 waren Arabisch, Pashtu, Russisch, Albanees, Dari,
Farsi, Servisch, Georgisch, Chinees en Turks.

asielzoeker op een neutrale en getrouwe manier te vertalen.
De tolken vertalen ook documenten die de asielzoeker heeft
voorgelegd. Buiten de tolk- en/of vertaalopdrachten komt
de tolk op geen enkele manier tussen in de behandeling
van de asielaanvraag.
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3. Meer beslissingen voor asielzoekers
De kentering die zich in 2012 aftekende, blijkt niet alleen uit een daling van het aantal asielaanvragen. Het
CGVS verhoogde in 2012 ook zijn output tot 19.731 beslissingen, 17% meer dan in 2011 (16.828).

Output hoger dan input

Beslissingen

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) onderzoekt op basis

Totaal: 19.731

van de Dublin-reglementering of België verantwoordelijk is

3.038
15%

voor de behandeling van de asielaanvraag. De DVZ beslist
eveneens of een meervoudige asielaanvraag nieuwe ele-

Weigerings- en andere beslissingen
Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

menten bevat die een bijkomend onderzoek rechtvaardigen.

1.381
7%

Daarnaast neemt de DVZ beslissingen omtrent een aantal
andere categorieën asielaanvragen (afstanden, enz…). De
DVZ maakt alle andere asielaanvragen over aan het CGVS
voor een inhoudelijk onderzoek. In 2012 maakte de DVZ
16.252 asieldossiers over aan het CGVS.
Het CGVS nam in 2012 in totaal 19.731 beslissingen in
asieldossiers (ingediend in 2012 of voordien). Dat zijn er
17,2% meer dan in 2011, 72% meer dan in 2010 (hierbij is
geen rekening gehouden met de beslissingen die opnieuw
werden genomen na een intrekking, cfr. het betreffende
arrest van de Raad van State) en zelfs 122% meer dan in
2009. Deze stijging is het gevolg van de sterke persoonlijke

15.312
78%

Beslissingen

Totaal

%

Erkenning van de vluchtelingenstatus

3.038

15,4%

Toekenning van de subsidiaire bescherming

1.381

7,0%

13.163

66,7%

69

0,3%

723**

3,7%

Weigering van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming
Weigering van inoverwegingname van
een asielaanvraag (E.U.-onderdaan)

investering van alle medewerkers, interne maatregelen die

Weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag (Veilig land van herkomst)*

de efficiëntie binnen het asielproces verhoogden en de im-

Technische weigering

842

4,3%

pact van de personeelsversterking in de voorgaande jaren.

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

17

0,1%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming

28

0,1%

Weigering van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

6

0,0%

Opheffing van de vluchtelingenstatus
of subsidiaire bescherming

13

0,1%

Intrekking van de vluchtelingenstatus of subsidiaire
bescherming

51

0,3%

“

Bijna 20.000 asielbeslissingen
in 2012: een recordaantal.

”

De output van het CGVS lag in 2012 beduidend hoger dan de

328

1,7%

bij de behandeling van de asielaanvragen. Met gemiddeld

Zonder voorwerp (art. 55 regularisatie)

46

0,2%

1.644 beslissingen per maand zette het CGVS in 2012 de

Zonder voorwerp (Belgische nationaliteit - overlijden)

26

0,1%

tendens van stijgende output verder die het in het laatste

Totaal

19.731

100%

input. Het CGVS bleef onverminderd toezien op de kwaliteit

trimester van 2011 inzette (toen het gemiddeld 1.600 beslissingen per maand nam). Dit heeft een belangrijke impact
op de dossierachterstand.
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Afstand (afsluiting - vertrek IOM)

* vanaf 1 juni 2012
** In deze cijfers zijn 3 beslissingen opgenomen in asielaanvragen waarin de
nationaliteit onbepaald was.

Het CGVS besliste in 22,4% van de behandelde aanvragen
dat de asielzoeker bescherming nodig had: 15,4% daarvan
waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,
7% tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
Dat percentage positieve beslissingen ligt iets lager dan
de 23,5% van 2011.

Top10
10erkenningen
erkenningenvan
vandedevluchtelingenstatus
vluchtelingenstatus
Top
Totaal: 3.038
Totaal: 3.038
Afghanistan

467

Guinee

405

China

“

263

Irak

In absolute cijfers kende het CGVS
nog nooit zo veel beschermingsstatussen
(4.419) toe als in 2012.

”

Het CGVS behandelde vooral in de eerste helft van 2012 zeer
veel asielaanvragen uit de Westelijke Balkan. Gezien het
beperkt aantal toekenningen van een beschermingsstatus,
bleef het beschermingspercentage eerder laag. Een sterke
focus op de behandeling van asielaanvragen uit Syrië in de
tweede helft van 2012 (met een groot aantal toekenningen

249

Rusland

198

DR Congo

134

Iran

132

Albanië

123

Rwanda

106

Syrië

98

Andere landen: 863

van een beschermingsstatus) heeft dan weer een omgekeerd

toekenningensubsidiaire
subsidiairebeschermingsstatus
beschermingsstatus
Top 10 toekenningen

effect op het totaal beschermingspercentage.

Totaal:
Totaal: 1.381
1.381

In absolute cijfers kende het CGVS nog nooit zo veel beschermingsstatussen toe als in 2012. 4.419 beslissingen

Afghanistan

878

waren positief: 3.038 beslissingen tot erkenning van de

Syrië

vluchtelingenstatus en 1.381 beslissingen tot toekenning

Somalië

24

Onbepaald

21

DR Congo

12

Irak

11

van de subsidiaire beschermingsstatus.
De personen die in 2012 de vluchtelingenstatus kregen,
waren vooral afkomstig uit Afghanistan (467 beslissingen tot
erkenning van de vluchtelingenstatus ten opzichte van een

382

totaal van 2.224 beslissingen), Guinee (405 ten opzichte van

Guinee

9

een totaal van 2.409 beslissingen), China (263 ten opzichte

Sudan

8

Kosovo

7

Armenië

6

van een totaal van 291 beslissingen), Irak (249 ten opzichte
van een totaal van 1.142 beslissingen) en Rusland, vooral
dan uit de deelrepublieken van de Noordelijke Kaukasus
(198 ten opzichte van een totaal van 1.090 beslissingen).
Het CGVS besliste in een beperkt aantal Congolese dossiers

Andere landen: 23

tot erkenning van de vluchtelingenstatus (134 ten opzichte

De personen die in 2012 de subsidiaire beschermingsstatus

van een totaal van 1.354 beslissingen). De meeste asiel-

kregen, waren voornamelijk afkomstig uit Afghanistan (878

aanvragen worden ingediend door personen die niet van

beslissingen ten opzichte van een totaal van 2.224 beslis-

Oost-Congo afkomstig zijn.

singen), Syrië (382 ten opzichte van een totaal van 513
beslissingen) en Somalië (24 ten opzichte van een totaal
van 261 beslissingen).
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Bij de interpretatie van cijfers in verband met types asielbeslissingen is voorzichtigheid geboden. Belangrijk is na
te gaan of de instroom uit een herkomstland voldoende
hoog is. Bij een zeer lage instroom is een hoog beschermingspercentage (en omgekeerd) niet noodzakelijk representatief voor de effectieve (veiligheids)situatie in het land.
Ook de profielen van asielzoekers zijn determinerend voor
de representativiteit van types asielbeslissingen voor de
(veiligheids)situatie in een bepaald land.

Top 5 beschermingsstatussen
Afghanistan
Afghanistan
2.224
2.224

467

Syrië
Syrië
98
513
513
Guinee
Guinee
2.409
2.409
China
China
291
291

382

33

9

405

263

879

878

1.995

28

Irak
Irak
249 11
1.142
1.142

882

Vluchtelingenstatus
Vluchtelingenstatus

O ngeveer een op vier
asielzoeker s in de EU kr ijgt
een positieve beslissing
De EU-27 wezen in 2012 ongeveer 73% van alle asielaanvragen
af (enkel eerste aanleg, beroepsprocedures buiten beschouwing
gelaten). Ongeveer 14% van de asielzoekers ontving een
beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus, 10% ontving
een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en 2% kreeg een humanitaire status. De Belgische beslissingscijfers in asielzaken zijn hiermee vergelijkbaar, ruim 16% van
de asielzoekers werd in België in 2012 erkend als vluchteling (dit
komt overeen met 15,4% van de asieldossiers). Aan meer dan 6%
werd de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.
In België wordt een verblijfsstatus op humanitaire of medische
gronden niet uitgereikt in het kader van de asielprocedure.
De beslissingscijfers moeten met de nodige omzichtigheid
vergeleken worden, gezien de grote onderlinge verschillen in
herkomstlanden tussen de verschillende Europese lidstaten. Een
lidstaat die bijvoorbeeld veel asielaanvragen uit Syrië te verwerken
krijgt zal een hoger percentage positieve beslissingen hebben dan
een lidstaat met veel asielaanvragen uit de Westelijke Balkan of
een groot aantal meervoudige asielaanvragen.

Subsidiaire bescherming
Subsidiaire bescherming
Weigerings- en andere beslissingen
Weigerings- en andere beslissingen

Het CGVS kende in 2012 de meeste beschermingsstatussen toe aan personen afkomstig uit Afghanistan. Voor

Bron: Eurostat

Landeninformatie
Cedoca, de documentatie- en researchdienst van

Syrië kende het CGVS, gezien de situatie in het land, in het

het CGVS ondersteunt de protection officers bij hun

merendeel van de onderzochte asielaanvragen de subsidi-

onderzoek van asielaanvragen. Cedoca integreert op

aire beschermingsstatus toe. Een 100-tal Syriërs met een

een objectieve en neutrale wijze landenkennis bin-

specifiek profiel, werd erkend als vluchteling. Voor Guinee

nen de organisatie en zorgt voor de overdracht van

ligt het erkenningspercentage van 16,8% net iets boven

deze informatie naar de protection officer. Cedoca

het algemeen gemiddelde van 15,4%. Onder de noemer

is één van de grootste en meest gespecialiseerde

‘China’ hoort slechts een profiel, namelijk dat van Tibetaanse

researchdiensten van Europa.

vluchtelingen.
6.555 beslissingen (33,2%) van de in totaal 19.731 beslis-

Protection officers stelden de researchers van Cedoca in
2012 1.550 vragen met betrekking tot individuele asieldos-

singen van het CGVS in 2012 hebben betrekking op vrouwen.

siers. Daarnaast stelden de researchers 163 Subject Rela-

Het CGVS kende in 2012 aan 1.417 vrouwen bescherming

ted Briefings (SRB) op in verband met problematieken die

toe: 1.250 vrouwen kregen de vluchtelingenstatus, 167

relevant zijn voor een bepaald herkomstland. Cedoca stelt

vrouwen kregen de subsidiaire beschermingsstatus.

alle informatie ter beschikking op het documentair intra-
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net ‘Glo.be’ dat eind 2012 meer dan 200.000 documenten

kan ook worden uitgesloten van de subsidiaire be-

bevatte. Cedoca onderhoudt de contacten met nationale

schermingsstatus. De Wet van 15 december 1980 be-

en internationale partners in verband met bijvoorbeeld de

treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

verificatie van identiteitsdocumenten, visachecks en de

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

vergelijking van vingerafdrukken. Cedoca stelde in 2012

(Belgische Vreemdelingenwet) hanteert nagenoeg

in dit kader 699 vragen op.

dezelfde redenen voor uitsluiting van de subsidiaire
beschermingsstatus als bij de vluchtelingenstatus.

Verweer van beslissingen
De medewerkers van de juridische dienst staan in voor

In 2012 paste het CGVS in 51 dossiers de uitsluiting van de
vluchtelingenstatus en/of van de subsidiaire beschermings-

het schriftelijk en mondeling verweer van weigerings-

status toe. In 28 dossiers sloot het CGVS de asielzoeker

beslissingen van het CGVS waartegen een beroep is

uit van de vluchtelingenstatus en weigerde hem de subsi-

ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

diaire beschermingsstatus. In zes dossiers werd aan een

(RvV) of de Raad van State (RvS).

asielzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd en werd hij

De toename van het aantal beslissingen van het CGVS in
2012 leidde tot een stijging van het aantal beroepen dat
asielzoekers indienden. De juridische dienst ontving in 2012
12.326 beroepen. Dit is een stijging van 28,6% ten opzichte
van 2011 (9.588 beroepen).
Het juridisch verweer van een CGVS-beslissing door de
juridische dienst gebeurt in de regel schriftelijk in de vorm
van een nota als antwoord op een verzoekschrift dat de
asielzoeker of zijn advocaat indient. De toename van de
werklast verplichtte de juridische dienst om een striktere
selectie te maken van het aantal dossiers waarin het een
verweernota opstelde. De juridische dienst besteedde in
2012 meer tijd aan juridisch advies zoals de voorbereiding

uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus. In 17
dossiers werd een asielzoeker uitgesloten van beide statussen. De voornaamste nationaliteiten zijn: Onbepaald (23),
Irak (6) en Albanië (4).
Het Vluchtelingenverdrag bepaalt eveneens dat de vluchtelingenstatus kan worden opgeheven (artikel 1C), net zoals
de Belgische Vreemdelingenwet bepaalt dat de subsidiaire
beschermingsstatus kan worden opgeheven (artikel 55/5).
Het CGVS kan de vluchtelingenstatus opheffen als de erkende vluchteling bijvoorbeeld vrijwillig terugkeert naar
zijn land van herkomst of als de omstandigheden in zijn
land van herkomst zodanig veranderd zijn dat bescherming
niet langer nodig is.

van wetswijzigingen, de adviezen voor de veilige landen

In 2012 werd de vluchtelingenstatus in vier gevallen opge-

van herkomst en de ondersteuning van de geografische

heven. De subsidiaire beschermingsstatus werd in negen

secties. Het aantal verweernota’s lag daarom in 2012 lager

gevallen opgeheven. De voornaamste nationaliteiten zijn:

dan in 2011 (5.462 verweernota’s in 2012 ten opzichte van

Irak (7), Kosovo (2) en DR Congo (2).

7.388 in 2011). Elke zaak komt voor op een zitting. Er waren
gemiddeld 63 zittingen per maand (753 zittingen voor het
hele jaar) met 9.322 gepleite dossiers.

Uitsluiting, opheffing en intrekking

In de Vreemdelingenwet staat uitdrukkelijk de mogelijkheid
tot intrekking van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire
beschermingsstatus (artikel 57/6). De intrekking kan op
grond van feiten die de asielzoeker verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen, of van valse

Het Vluchtelingenverdrag is in sommige gevallen niet

of vervalste documenten die doorslaggevend waren voor

van toepassing op bepaalde vreemdelingen hoewel

de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning

ze aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag

van de subsidiaire beschermingsstatus. De status kan ook

voldoen. Dit wordt beschreven in artikel 1F: de uitslui-

worden ingetrokken als het gedrag van de vreemdeling erop

tingsclausule. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer

wijst dat hij geen vervolging vreest. Vooraleer het CGVS

de asielzoeker in zijn land van herkomst een misdrijf

een status intrekt wordt de persoon in kwestie uitgenodigd

tegen de menselijkheid heeft gepleegd. De asielzoeker

om zijn situatie uit te leggen.

Jaarverslag cgvs 2012

|

13

In 2012 werd de vluchtelingenstatus in 38 gevallen ingetrok-

ingetrokken. De voornaamste nationaliteiten zijn: Albanië (9),

ken. De subsidiaire beschermingsstatus werd in 13 gevallen

Irak (7), Guinee (5), Kameroen (4) en Rusland (4).

4. Kortere doorlooptijden
Het CGVS boekte in 2012 vooruitgang inzake het aantal genomen beslissingen. Het kortte ook de doorlooptijd
sterk in voor beslissingen in asielaanvragen die in 2012 werden ingediend (volgens het LIFO-principe – last
in first out).

Gemiddeld deed het CGVS er 80 kalenderdagen over om

tijd zal echter hoog blijven zolang er nog dossiers be-

een beslissing te nemen vanaf de datum waarop de DVZ

horen tot de historische achterstand, dus zolang er zich
onder de nog te behandelen dossiers aanvragen bevin-

het asieldossier aan het CGVS overmaakte.

den die dateren van meer dan een of twee jaar terug.

“

Het CGVS nam in 2012 gemiddeld binnen
de 80 kalenderdagen een beslissing in
asielaanvragen die dat jaar waren ingediend.

De doorlooptijd van een asieldossier is het totaal aantal dagen
tussen het indienen van de asielaanvraag en het nemen van de
asielbeslissing.

”

De behandelingstijd van een asieldossier is het effectief aantal
minuten dat een medewerker aan de analyse van een asieldossier
werkt.

De gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op
het CGVS inclusief de achterstand is echter nog steeds
hoog: 275 kalenderdagen. Deze gemiddelde doorloop-

5. Dalende dossierachterstand
Het CGVS nam meer en sneller beslissingen in asieldossiers. Hierdoor nam de dossierachterstand af met bijna
4.000 dossiers.

De dossierachterstand van het CGVS bedroeg eind 2012
ongeveer 6.995 dossiers: dit is de werklast (11.495 dossiers) verminderd met een normale werkvoorraad van
4.500 dossiers.

“

De dossierachterstand is verminderd
met 4.000 asieldossiers, een
belangrijk kantelmoment.  

Eind maart 2012 bedroeg de totale werklast van het CGVS
nog 15.343 dossiers. De laatste zeven maanden van 2012
is de totale werkvoorraad gedaald met 3.848 dossiers of
gemiddeld 428 dossiers per maand.
De output van het CGVS lag in 2012 hoger dan de input.
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”

De daling van de werkvoorraad heeft te maken met zowel
de stijging van het aantal asielbeslissingen van het CGVS
als met de daling van het aantal asielaanvragen (in vergelijking met 2011).

Evolutie van de totale werklast van het CGVS

Het CGVS moet binnen de vijf werkdagen beslissen om
een dergelijke asielaanvraag niet in overweging te nemen.

1/1/2013

11.495

1/1/2012
1/1/2011
1/1/2010

10.560

Artikel 52/2 §1 van de Vreemdelingenwet geeft het CGVS

7.790

1/1/2009

5.248

1/1/2008

4.966

1/1/2007

Specifieke categorieën

13.595

een beslissingstermijn van twee maanden voor dossiers
waarbij de asielzoeker al een eerdere asielaanvraag indiende of voor dossiers waarbij de asielzoeker bijvoorbeeld
weigert verklaringen af te leggen of weigert zijn identiteit

6.124

1/1/2006

of nationaliteit mee te delen.

10.380

1/1/2005

20.089

1/1/2004
1/1/2003

Gevangenis, openbare orde en injunctie

24.328

1/1/2002
1/1/2001

In een aantal specifieke situaties voorziet de Vreemdelingen-

32.094
42.203
35.011

wet (artikel 52/2 §2) dat het CGVS binnen een termijn van
15 dagen een asielbeslissing neemt: wanneer de asielzoeker
opgesloten is of een gevaar vormt voor de openbare orde
of de nationale veiligheid. Ook in asieldossiers waarbij de

De achterstand in te behandelen asieldossiers kan in 2013

minister gebruik maakt van het injunctierecht, moet het

verder afnemen op voorwaarde dat de instroom van asiel-

CGVS binnen 15 dagen een beslissing nemen. Dit is het

zoekers in België minstens op hetzelfde niveau blijft als

geval voor enkele Balkanlanden: staatssecretaris voor

in 2012. Eenmaal de achterstand in onbehandelde asiel-

Migratie en Asiel Melchior Wathelet verzocht de asielin-

aanvragen effectief is weggewerkt, beoogt het CGVS alle

stanties vanaf 18 oktober 2010, bij toepassing van artikel

asielaanvragen in eerste aanleg (het niveau van de DVZ en

52/2, § 2, 3 van de Vreemdelingenwet, asielaanvragen van

het CGVS) te behandelen binnen gemiddeld drie maanden.

personen afkomstig uit Servië, Macedonië en Kosovo prio-

Prioritaire behandeling

2011 verzocht hij de asielinstanties de asielaanvragen van

ritair te behandelen. Op 21 september 2011 en 20 oktober
personen afkomstig uit Bosnië en uit Albanië prioritair te
LIFO (last in first out)
Het CGVS roept de meeste asielzoekers met een recente
asielaanvraag binnen de drie maanden na ontvangst van
het asieldossier op voor een gehoor. Na het gehoor volgt
de beslissing zeer snel (in 2012 gemiddeld binnen 80 kalenderdagen nadat het CGVS het dossier ontving). Het CGVS

behandelen. Staatssecretaris voor Migratie en Asiel Maggie
De Block handhaafde de vraag tot prioritaire behandeling
van asieldossiers uit deze landen.
Veilige landen van herkomst
Artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet voorziet een spe-

kan het LIFO-principe echter niet absoluut toepassen op

cifieke procedure tot niet-inoverwegingname van asielaan-

alle recente asielaanvragen.

vragen ingediend door onderdanen uit veilige landen van

Versnelde behandeling

CGVS moet een beslissing nemen binnen de 15 werkdagen,

herkomst. Hiervoor gelden kortere beslissingstermijnen: het
de RvV binnen de twee maanden.
EU-onderdanen
Artikel 57/6, 1e lid, 2° van de Vreemdelingenwet voorziet
een versnelde behandeling van asielaanvragen ingediend
door een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.
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6. Veilige landen van herkomst
Sinds 1 juni 2012 past België een lijst toe van veilige landen van herkomst. Vanaf deze datum kunnen de bevoegde instanties asielaanvragen van personen afkomstig uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Kosovo, Montenegro, Servië en India behandelen via een bijzondere procedure.

Het gaat om een specifieke procedure met kortere be-

Hierbij baseert het CGVS zich op een beoordeling van de

handelingstermijnen: 15 werkdagen voor het CGVS, twee

algemene toestand in de landen. Een land kan als veilig

maanden voor de RvV. De beroepsmogelijkheden zijn beperkt

beschouwd worden als er algemeen gezien en op duurzame

tot een annulatieberoep bij de RvV (zonder automatische

wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de Con-

schorsende werking). De wijze van beoordeling van deze

ventie van Genève en geen sprake is van een reëel risico op

asielaanvragen is identiek aan de manier waarop het CGVS

ernstige schade bij terugkeer naar het land van herkomst.

vóór de invoering van de lijst aanvragen uit deze landen

Voor het bepalen of een land als veilig kan worden beschouwd,

behandelde: een individueel en effectief onderzoek van

kijkt het CGVS naar:

de asielaanvraag blijft gegarandeerd. Alleen geldt het ver-

◘◘ de rechtstoestand in het land;

moeden dat er in hoofde van de asielzoeker geen gegronde
vrees voor vervolging is, noch een reëel risico op het lijden

◘◘ de toepassing van de rechtsvoorschriften en de alge-

van ernstige schade.

mene politieke omstandigheden;
◘◘ de mate waarin bescherming wordt geboden tegen

Kosovo, Albanië en Servië staan nog steeds in de top 10 van
belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in België.

vervolging en mishandeling.
De lijst moet minstens één keer per jaar geëvalueerd worden

CGVS geeft advies over veilige landen van herkomst

en kan aangepast worden. Het is dus mogelijk dat, rekening
houdend met de situatie in de landen op de lijst, landen

De lijst met veilige landen wordt vastgelegd door een in de

van de lijst worden gehaald, net zoals het mogelijk is dat

ministerraad overlegd koninklijk besluit, op gezamenlijk

andere landen worden toegevoegd.

voorstel van de minister van Asiel en Migratie en de minister
van Buitenlandse Zaken. De lijst wordt minstens éénmaal per

Het aantal asielaanvragen uit de zeven veilige herkomst-

jaar geëvalueerd en kan herzien worden. De wet voorziet

landen is in 2012 (dit cijfer omvat zowel de aanvragen voor

dat het CGVS een advies opstelt over welke landen in deze

als na de invoering van de lijst van veilige landen) sterk

lijst kunnen worden opgenomen.

afgenomen: met 36%. Voor de zeven landen samen re-

Veilige landen van herkomst: asielaanvragen 2011-2012 (enkel- en meervoudige asielaanvragen)
Albanië

Bosnië- Kosovo FYROM Montenegro
Herzegovina

Servië India

Totaal

Enkelvoudige
asielaanvragen

Meervoudige
asielaanvragen

2011

809

286

1.458

819

30

1.109

176

4.687

3.611

1.076

2012

667

139

983

476

53

571

109

2.998

1.525

1.473

-18%

-51%

-33%

-42%

+77%

-48%

-38%

-36%

-58%

+37%

Evolutie
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gistreerde België in 2012 2.998 asielaanvragen, tegenover

voorzag een profiling van de asieldossiers en ontwikkelde

4.687 in 2011. Het aantal asielaanvragen uit deze landen

gedetailleerde landeninformatie.

was echter al sterk afgenomen voor de inwerkingtreding
van de lijst. De daling was het resultaat van een geïnte-

Albanië en Kosovo

greerd beleid, uitgewerkt door de bevoegde instanties in

De analyse van beslissingsstatistieken inzake de veilige

2011-2012. De gecoördineerde aanpak focuste op gerichte
preventiecampagnes in bepaalde herkomstlanden (Wes-

landen van herkomst veronderstelt enige omzichtigheid.

telijke Balkan), de toename van vrijwillige terugkeer en de

Het relatief hoger erkenningspercentage voor Albanië en

versnelde behandeling van asielaanvragen. Het is moeilijk

Kosovo (analyse op basis van beslissingen genomen sinds

met zekerheid te bepalen of ook de aankondiging dat Bel-

de invoering van de lijst van veilige landen op 1 juni 2012)

gië een lijst van veilige landen in haar asielprocedure zou

kan men niet als representatief beschouwen voor de alge-

invoeren een ontradende impact had.

mene situatie in deze landen, omdat het zeer bijzondere
categorieën van asieldossiers betreft.

Het percentage meervoudige asielaanvragen ingediend door
onderdanen van de zeven veilige landen van herkomst, nam

Het CGVS besliste voor Albanië in 67 gevallen tot een er-

in 2012 (1.473) met meer dan een derde (36,8%) toe ten

kenning van de vluchtelingenstatus (16,2%) (op een totaal

opzichte van 2011 (1.076).

van 413 beslissingen). 62 beslissingen betreffen ‘vendetta’problemen, 37 van de beslissingen hebben betrekking op

Het CGVS verminderde de doorlooptijd voor de behandeling

vier families (19 beslissingen betreffen een familie) met elk

van deze asielaanvragen (door onder andere een verkorting

een afzonderlijke situatie.

van de periode tussen de datum van de asielaanvraag en

Het CGVS besliste voor Kosovo in 16 gevallen tot een erken-

de datum van het gehoor), zette meer protection officers
in op de behandeling van deze asieldossiers, verhoogde

ning van de vluchtelingenstatus (5,4%) (op een totaal van

het aantal interviews per protection officer per dagdeel,

295 beslissingen). Negen beslissingen hebben betrekking

Beslissingen veilige landen van herkomst in de periode 1 juni tot 31 december 2012
Type beslissing

Albanië

Bosnië- Kosovo FYROM Montenegro Servië
Herzegovina

Totaal
Balkan

% India

Totaal
Veilige
landen

%

Erkenning van de
vluchtelingenstatus

67

2

16

5

0

12

102

8,2%

0

102

7,8%

Toekenning van
de subsidiaire
beschermingsstatus

2

0

4

0

0

0

6

0,5%

0

6

0,5%

Weigering van
inoverwegingname

126

61

179

144

13

151

674

54,3%

46

720

55,1%

Weigering ten
gronde

218

18

96

43

9

76

460

37,0%

18

478

36,6%

Totaal

413

81

295

192

22

239

1.242 100%

64

33,3%

6,5%

23,8%

15,5%

1,8%

19,2%

Percentage
beslissingen per
land

1.306 100%

5,2%
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op asielaanvragen op basis van ernstige post-traumatische

langer representatief zijn voor de actuele situatie in Kosovo.

stressstoornissen (PTSD) ten gevolge van gruwelijke feiten

Het CGVS kent niet per definitie bij vaststelling van PTSD de

die plaatsvonden tijdens de oorlog in 1999. Deze beslissin-

vluchtelingenstatus toe. Enkel in zeer ernstige en bijzondere

gen tot erkenning van de vluchtelingenstatus hebben dus

omstandigheden gaat het CGVS over tot erkenning van de

voornamelijk betrekking op feiten uit het verleden, die niet

vluchtelingenstatus.

7. Aandacht voor kwetsbare groepen
7.1. NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN

Leef tijdsbepaling

1.530 jongeren verklaarden in 2012 bij indiening van hun
asielaanvraag op de DVZ minderjarig en niet-begeleid te
zijn. In 2011 waren dit er 2.040. Dit is een daling met 25%.

Aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen 2011-2012 *
2012

977

2011

1.385

Bron: DVZ
* dit cijfer geeft het aantal asielaanvragen weer ingediend door jongeren van wie
na een leeftijdsonderzoek de effectieve minderjarigheid is vastgesteld

Aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen naar geslacht
Totaal: 977
247
25%

Meisjes
Jongens

De Dienst Voogdij (FOD Justitie) stelt de leeftijd van de jongere
vast aan de hand van een leeftijdsonderzoek. Dit gebeurt in
ongeveer de helft van de asielaanvragen ingediend door jongeren
die verklaren niet-begeleid en minderjarig te zijn.
◘◘ Wanneer de DVZ twijfel uit over de leeftijd van de jongere op
het moment van de registratie van de asielaanvraag, voert de
Dienst Voogdij het leeftijdsonderzoek eerst uit, dus vóór de
DVZ de jongere interviewt.
◘◘ In de uitzonderlijke gevallen waarin een jongere pas tijdens
het gehoor op het CGVS zegt dat hij minderjarig is, signaleert
het CGVS dit aan de Dienst Voogdij met het verzoek een leeftijdsbepaling door te voeren.
◘◘ Wanneer een jongere, die de Dienst Voogdij eerder als meerderjarige identificeerde, tijdens het gehoor op het CGVS voldoende objectieve elementen en documenten aanhaalt en
neerlegt die alsnog de beslissing van de Dienst Voogdij in twijfel zouden kunnen trekken, vraagt het CGVS aan de Dienst
Voogdij om een nieuwe leeftijdsbepaling te doen.
In bijna de helft van de asielaanvragen (ingediend in 2012
door verklaarde niet-begeleide minderjarige vreemdelingen)

730
75%

Bron: DVZ

bestond geen twijfel over de effectieve minderjarigheid (752
van de 1.530 jongeren). In de dossiers waarvoor wel twijfel
bestond, deed de Dienst Voogdij een leeftijdsonderzoek: dit
waren er 778 in 2012. 553 van de 778 onderzochte jongeren
bleken na het onderzoek meerderjarig te zijn.
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Afghanistan en Guinee voeren, net als in 2010 en 2011, de

Beslissingen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

top 5 van belangrijkste herkomstlanden aan. Bijna de helft

Totaal: 1.700

van alle niet-begeleide minderjarigen die in 2012 een asielaanvraag indienden in België was afkomstig uit Afghanistan
(424). Hun aandeel blijft dus groot, maar ligt in absolute

Weigerings- en andere beslissingen

450
27%

Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

cijfers beduidend lager dan het aantal niet-begeleide minderjarigen uit Afghanistan dat in 2011 een asielaanvraag

766
45%

indiende (647).

Top 5 van de herkomstlanden voor
asielaanvragen ingediend door niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen

484
28%

Beslissingen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2011-2012

Totaal: 977
Afghanistan

424

Guinee

Vluchtelingenstatus

153

DR Congo

Subsidiaire bescherming

82

Somalië

29

Pakistan

22

Andere landen: 267

Weigerings- en andere beslissingen

Totaal

2011

2012

447

484

92

450

481

766

1.020

1.700

Bron: DVZ
Het CGVS nam in 2012 484 beslissingen tot erkenning van

Beslissingen voor niet-begeleide minderjarigen

de vluchtelingenstatus (215 meisjes, 269 jongens) voor nietbegeleide minderjarigen vreemdelingen en 450 beslissingen

Het CGVS nam in 2012 1.700 beslissingen voor niet-begeleide

tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (7

minderjarigen. Dit is een toename van 66,6% ten opzichte

meisjes, 443 jongens). Een groot aantal beslissingen werd
genomen in Afghaanse asieldossiers die tot de achterstand

van 2011.

behoorden.

“

Het CGVS nam in 2012 1.700 beslissingen
voor niet-begeleide minderjarigen, twee derde
meer dan in 2011. De achterstand in Afghaanse
asieldossiers werd grotendeels weggewerkt.  

”

In 2012 slaagde het CGVS erin de dossierachterstand in
de behandeling van asielaanvragen van Afghaanse nietbegeleide minderjarigen grotendeels weg te werken, (asielaanvragen ingediend in 2012 en in de voorgaande jaren).
29 bijkomende protection officers kregen een opleiding op
maat zodat zij asielaanvragen van Afghaanse niet-begeleide

Top 5 erkenningen van de vluchtelingenstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Totaal: 484
Guinee

116

Afghanistan

84

Onbepaald

37

Rwanda

37

DR Congo

31

Irak

25

Rusland

25

Andere landen: 129

minderjarigen konden behandelen.
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Toekenningen subsidiaire beschermingsstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

gendermotief in hun asieldossiers.

Totaal: 450

Bij de gendergebonden motieven die voorkwamen in de

Afghanistan

seksueel geweld en huiselijk geweld het vaakst aan als

beslissingen van het CGVS in 2012, was gedwongen huwelijk

439

Guinee

4

Irak

2

Syrië

2

DR Congo

1

Servië

1

Somalië

1

de sterkste stijger (64% meer dan in 2011), gevolgd door
huiselijk geweld (58% meer dan in 2011).

Totaal aantal beslissingen waarbij een gendergebonden
motief werd aangehaald*
Totaal: 3.394
300
9%

In de asielprocedure verwijst het begrip ‘gender’ naar vervolgingen waarvan hoofdzakelijk vrouwen het slachtoffer

ting, gedwongen prostitutie, gedwongen sterilisatie en
thema’s die ook betrekking hebben op mannen: seksuele
orientatie (homoseksualiteit en biseksualiteit) en genderidentiteit (transgender en transseksualiteit).

Vrouwelijke genitale verminking
Huiselijk geweld
Andere motieven

1.048
31%

sommige vormen van erewraak, huiselijk geweld, verkrachgedwongen abortus. Het begrip gender omvat eveneens

Gedwongen huwelijk
Seksueel geweld

490
14%

zijn: vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk,

* De cijfers zijn gebaseerd op de beslissingen van het CGVS die in de databank
werden gecodeerd. In eenzelfde dossier kunnen verschillende gendergebonden
motieven worden aangehaald.

Beslissingen voor dossiers waarin een of meerdere van
die vijf gendergebonden motieven werden aangehaald
Totaal: 3.203

“

In 2012 had 17,2% van de beslissingen van
het CGVS betrekking op aanvragen op basis
van een of meer gendergebonden motieven.  

”

Sinds enkele jaren stijgt het aantal asielaanvragen op
basis van een of meer gendergebonden motieven. In 2012
werd deze tendens bevestigd. In 2009 had 6,4% van alle
beslissingen van het CGVS betrekking op gendergebonden
asielrelazen. In 2012 bedroeg dit 17,2% (3.394 beslissingen
op een totaal van 19.731 asielbeslissingen).
Net zoals de voorbije twee jaar haalden asielzoekers seksuele
oriëntatie (voornamelijk homoseksualiteit), genderidentiteit, gedwongen huwelijk, vrouwelijke genitale verminking,

|

1.059
31%

306
9%

7.2. Gender
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Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

191
6%

1. Asiel in cijfers

844
26%

Weigerings- en andere beslissingen

24
1%

Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

2.335
73%

Evolutie van het aantal gendergebonden dossiers per motief 2009-2012*
376

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
317

Gedwongen huwelijk
175

Vrouwelijke genitale verminking
124

Seksueel geweld
77

Huiselijk geweld

109

223

200

244

190

823

2010

1.059

2011
2012

448

382

2009

528

641

1.048

490

306

300

* Sinds 2012 worden de aangehaalde motieven op een meer specifieke wijze in de databank geëncodeerd. Ten gevolge van deze aanpassing werden de cijfers van de
voorgaande jaren licht gewijzigd.

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'seksuele oriëntatie'

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'gedwongen huwelijk'

Totaal: 1.059

Totaal: 1.048

Senegal

Guinee

254

Kameroen

225

Guinee

91

Mauritanië

67

Tanzania

49

642

Afghanistan

56

Kameroen

50

DR Congo

32

Ivoorkust

28

Andere landen: 373

Andere landen: 240

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'vrouwelijke genitale verminking'

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'seksueel geweld'

Totaal: 490

Totaal: 306

Guinee
Somalië

328
26

Burkina Faso

18

Ivoorkust

18

Senegal

14

Djibouti

13

DR Congo

69

Guinee
Kameroen
Kosovo
Burundi

62
17
16
14

Andere landen: 128

Andere landen: 73
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‘G enderopleiding’ voor tolken
Het CGVS organiseerde in september en oktober 2012 een
opleiding over de genderproblematiek voor tolken: ‘Tolken in het
kader van gendergebonden asielrelazen – problemen, instructies
en technieken.’
Het doel van de opleiding was tolken te sensibiliseren en te
informeren over de specifieke kenmerken van gendergebonden
asielaanvragen. De bedoeling was om de tolken bepaalde
problematische situaties die zich kunnen voordoen tijdens een
gehoor te laten identificeren. Ze kregen tijdens de opleiding
instructies om beter met deze situaties om te gaan. 96 tolken namen
deel aan de opleiding (een dag). Sommige tolken namen deel aan
een bijkomende opleiding van een halve dag over terminologie en
de problematiek van vrouwelijke genitale verminking.
De opleiding moet bijdragen tot een verdere verbetering van de
kwaliteit van het tolkwerk bij gendergebonden asielrelazen.
Het project kreeg de financiële steun van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).
Getuigenis van Charly, een tolk die
deelnam aan de opleiding
“Tijdens de opleiding hebben we het gehad over de moeilijkheden
die we als tolk ondervinden wanneer de asielzoeker of asielzoekster
praat over verkrachting, genitale verminking of andere wreedheden.
Soms laten deze verhalen een blijvende indruk op ons na. Ons
beroep is niet gemakkelijk. We worden soms geconfronteerd met
moeilijke situaties maar we hebben geen keuze. We moeten ons
werk goed doen, en dit voor het goede verloop van het gehoor.
De opleiding was zeer leerrijk en gaf ons technieken waarmee we
soms uiterst delicate situaties beter kunnen begrijpen.”

7.3. Asielzoekers met psychischmentale problemen
De vele factoren die tot een vlucht leiden, kunnen een
belangrijke impact hebben op de mentaal-psychologische
toestand van de asielzoeker.
De psy-cel adviseert en informeert de protection officers
over de psychische en mentale toestand van de asielzoeker
wanneer dit een invloed kan hebben op het gehoor en/of
het onderzoek van de asielaanvraag.
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In de praktijk vraagt de protection officer de psy-cel advies
over een concreet dossier. De protection officer bespreekt
zijn vraag met de expert-psycholoog. Een vraag om psychologisch advies heeft tot doel extra duiding te krijgen
bij de psychisch-mentale toestand van de asielzoeker. Op
basis van het overleg en de informatie in het asieldossier,
maakt de expert-psycholoog een eerste analyse. Zij geeft
een mondeling advies over de moeilijkheden, beperkingen
en mogelijkheden in de behandeling van de asielaanvraag.
Wanneer bijkomende informatie noodzakelijk is, plant de
psy-cel een psychologisch evaluatieonderzoek. Dit is een
ontmoeting tussen de asielzoeker en de expert-psycholoog,
waarbij de persoon en de beleving van de asielzoeker centraal staan. De expert-psycholoog maakt nadien een uitgebreid psychologisch verslag. Hierin verwerkt ze informatie uit
het dossier (bijvoorbeeld medisch-psychologische attesten)
en uit de persoonlijke ontmoeting met de asielzoeker. De
psycholoog voegt dit verslag toe aan het asieldossier. De
protection officer integreert de informatie van het psychologisch verslag in de motivatie van de beslissing.
De expert-psycholoog neemt nooit een gehoor af van een
asielzoeker. Zij is niet bevoegd voor het verzamelen en aftoetsen van de feitelijke elementen uit het asielrelaas. Het
psychologisch advies bevat geen uitspraken over het feit
of de asielzoeker al dan niet recht heeft op een beschermingsstatus. De beoordeling van de asielaanvraag op basis
van alle elementen in het asieldossier behoort toe aan de
commissaris-generaal.
In 2012 werd de psy-cel 137 keer geconsulteerd in verband
met individuele asieldossiers. De expert-psycholoog nodigde
43 asielzoekers uit voor een individueel gesprek, waarna zij
een gedetailleerd verslag toevoegde aan het asieldossier.
De meest geattesteerde aandoeningen die leiden tot de
aanvraag van een psychologische evaluatie van de asielzoeker zijn:
◘◘ geheugen-, aandacht- en concentratieproblemen (als
etiologische basis wordt dan meestal verwezen naar een
post-traumatische stressstoornis)
◘◘ (reactionele) depressies en aanpassingsproblemen
◘◘ psychiatrische aandoeningen
◘◘ gendergebonden motieven (bijvoorbeeld seksueel geweld).

8. Meer documenten aan vluchtelingen en staatlozen
De tweede opdracht van het CGVS bestaat in het uitreiken van administratieve documenten aan erkende vluchtelingen en erkende staatlozen. Nadat zij erkend zijn, kunnen deze personen niet meer terecht bij hun nationale
overheden voor het verkrijgen van administratieve documenten. Deze opdracht van het CGVS is bepaald in de
Vreemdelingenwet. Het is een uitvoering van artikel 25 van het Vluchtelingenverdrag en artikel 25 van het
Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen.

In 2012 leverde het CGVS 18.915 documenten af aan erkende

de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. Een

vluchtelingen en erkende staatlozen. Dit zijn er 22,3% meer

persoon die aanspraak op deze status maakt, moet zich

dan in 2011 (15.460 documenten).

richten tot de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. Dit gebeurt door het indienen van een eenzijdig
verzoekschrift via een advocaat. De aanvrager moet alle

“

Het CGVS leverde in 2012 18.915
documenten af aan erkende vluchtelingen
en erkende staatlozen. Dit zijn er bijna
een kwart meer dan in 2011.  

“

Vluchtelingen
In 2012 nodigde de dienst Documenten van het CGVS
4.638 personen uit om het vluchtelingenattest als bewijs
van hun erkenning als vluchteling te komen afhalen. Bij de
overhandiging van het vluchtelingenattest vraagt het CGVS
aan de erkende vluchteling zijn (inter)nationaal paspoort
af te geven. Een erkende vluchteling mag niet terugkeren
naar zijn land van herkomst en mag voor administratieve
bijstand geen beroep meer doen op de ambassade van zijn
land van herkomst.

Staatlozen

elementen voorleggen waarmee kan worden bewezen dat hij
geen nationaliteit bezit of zijn oorspronkelijke nationaliteit
verloren heeft. De rechtbank van eerste aanleg analyseert
het verzoekschrift. Zij kan een advies aan het parket van
de procureur des konings vragen. De rechtbank van eerste
aanleg spreekt zich uit door middel van een beschikking.
Het CGVS beantwoordt wel vragen van parketten over verzoekschriften betreffende de status van staatloze. In 2012
kreeg het CGVS 38 vragen van de parketten. Het CGVS kan
bijvoorbeeld inlichtingen geven over de in het kader van de

Totaal aantal uitgereikte documenten in 2012
Vluchtelingenattest

4.638

Attest betreffende de vluchtelingenstatus *

3.109

Attest van staatloze

89

Documenten van burgerlijke stand **

10.204

Vrijstelling van echtverklaring

4

Verklaringen van afstand van status

9

Eensluidend afschrift van getuigschrift ***

537

De dienst Documenten van het CGVS reikt ook documenten

Verklaringen in verband met burgerlijke staat

325

uit aan erkende staatlozen. Een persoon die als staatloze

Totaal

wordt erkend, moet daarvoor zelf contact opnemen met de
dienst Documenten. De dienst reikt het attest van staatloze uit, alsook andere documenten van burgerlijke stand.
De bevoegdheid van het CGVS inzake staatlozen beperkt
zich hiertoe.
De erkenning van de status van staatloze is op dit ogenblik

18.915

* deze attesten zijn nodig voor een aanvraag Belgische nationaliteit, aanvraag
reisdocumenten, studiebeurs, kinderbijslag, herinschrijving in de gemeente na
ambtelijke schrapping, aanvraag naamsverandering en aanpassing nationaliteit
bij de gemeente na afstand van de vluchtelingenstatus
** getuigschrift van geboorte, getuigschrift van identiteit, getuigschrift van huwelijk
*** document dat wordt afgegeven aan personen met de Belgische nationaliteit
die voorheen erkend vluchteling waren
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asielprocedure voorgelegde identiteitsdocumenten. Gezien

De federale regeerakkoorden van 18 maart 2008 en van

de expertise ter zake, kan het CGVS ook informatie geven

1 december 2011 vermelden dat het CGVS de bevoegdheid

over de geldende wetgeving in het land van herkomst met

zou krijgen om de status van staatloze te erkennen. Omwille

betrekking tot staatsburgerschap en het verlies ervan. Het

van de expertise van het CGVS inzake de behandeling van

CGVS spreekt zich echter niet uit over het feit of de persoon

asielaanvragen en de kennis over de landen van herkomst

al dan niet staatloos is.

van de asielzoekers, werd het CGVS het meest geschikt
geacht om aanvragen tot erkenning van de status van
staatloze te onderzoeken en te beoordelen.

9. De asielprocedure doorgelicht
Naar aanleiding van de asielcrisis besliste de federale regering eind 2010 om een evaluatie te laten uitvoeren
van de asielprocedure. De regering wilde met dit project een beter zicht krijgen op hoe de Belgische asielprocedure over de keten van de drie instanties (de DVZ, het CGVS en de RvV) heen functioneert en hoe de drie
instanties nog efficiënter kunnen bijdragen tot een snelle, kwaliteitsvolle beslissing voor elke asielzoeker.

Verbeterproject ‘Asiel’
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) waren sterk

Belgische asielprocedure doorstaat
de Europese toets
De doorlichting bevestigt dat de drie instanties reeds vóór

betrokken bij het verbeterproject ‘Asiel’. Consultancy bureau

de start van het verbeterproject kwaliteitsvol en efficiënt

Deloitte begeleidde de ‘doorlichting’. Een intern projectteam

werk leverden. De Belgische asielprocedure doorstond een

bracht in 2012 onder meer alle werkprocessen per instantie

internationale vergelijking met Europese lidstaten Duitsland,

maar ook over de hele keten heen, in kaart.

Frankrijk, Nederland en Zweden. De gemiddelde behandelingstijd in België, zowel in eerste aanleg als in beroep, is

Het ver beter projec t ‘A siel’
beoogde:

vergelijkbaar en zelfs korter dan in deze landen. De kwaliteit

◘◘ een evaluatie van de werklast;

de beroepsinstantie, de RvV.

◘◘ de verbetering van de productiviteit van de betrokken
organisaties;
◘◘ de verhoging van de efficiëntie in de behandeling van asielaanvragen.

van een asielbeslissing van het CGVS ligt ook hoger in België
dan in de andere lidstaten: slechts een zeer beperkt aantal
beslissingen van het CGVS wordt vernietigd/hervormd door

Geen grondige hertekening nodig
van werkprocessen
Het verbeterproject ‘Asiel’ leverde bijkomende voorstellen
op om de gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op
het CGVS in te korten. De doorlooptijd is het totaal aantal
dagen tussen de asielaanvraag en de asielbeslissing. De
gemiddelde doorlooptijd, inclusief voor de dossiers die nog
behoren tot de historische achterstand, was in 2012 immers
275 kalenderdagen. Uit de doorlichting blijkt dat voor het
CGVS meer ‘winst’ te boeken valt op de doorlooptijd dan
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op de behandelingstijd van een asieldossier (het effectief

Daarnaast identificeerden de Deloitte-consultants en de

aantal minuten dat een medewerker aan de analyse van

projectmedewerkers ook verbeteropportuniteiten op het

een asieldossier werkt). Een grondige hertekening van de

niveau van de ‘asielketen’, bijvoorbeeld om de monitoring

bestaande werkprocessen op het CGVS is hiervoor niet nodig.

over de keten heen te versterken. Een bijzonder project
hierbij is de versterking van het ICT-kader. Deloitte werkte

Nog marge voor verbetering

een verbetervoorstel uit inzake ICT-ondersteuning. Dit

Consultancy bureau Deloitte en het projectteam stelden
in het kader van het verbeterproject ‘Asiel’ een 47-tal
verbeteropportuniteiten vast voor het CGVS. Het CGVS
clusterde die in 6 deelprojecten: kwaliteitsbeheer, kennisbeheer, doorlooptijd, monitoring, wetswijziging en keten.
De projecten beogen:
◘◘ een bijkomende efficiëntieverhoging, voornamelijk in de
vorm van een verdere vermindering van de doorlooptijd
van een asieldossier;
◘◘ een versterking van het kwaliteitsbeheer (quality ma-

voorstel zal in 2013 verder onderzocht worden. Na een
grondig onderzoek van alle baten en risico’s en van de mogelijkheid tot financiering van dit project zal men beslissen
of de instanties dit project ook effectief kunnen realiseren.

Kwaliteit blijft voorop staan
Het CGVS biedt bescherming aan personen die vervolgd
worden of bij terugkeer naar hun land van herkomst een
reëel risico lopen. Voor het CGVS is het cruciaal dat efficiëntiemaatregelen de kwaliteit en onafhankelijkheid van
het asielonderzoek niet in het gedrang brengen. In ab-

nagement), om de kwaliteit van het asielonderzoek in

solute cijfers kende het CGVS in 2012 nog nooit zo veel

de toekomst verder te garanderen en te uniformiseren;

beschermingsstatussen toe. De hervormingsgraad van

◘◘ een versterking van de monitoring binnen het CGVS
(het meten van objectieven, tendensen en resultaten),
om in de toekomst een efficiënt, kwaliteitsvol beheer
van werklast verder te garanderen.

CGVS-beslissingen door de RvV blijft zeer laag.
Het CGVS zal, op basis van een implementatieplan, de
verbetervoorstellen in 2013-2014 uitvoeren.

Zoals het CGVS hebben ook de DVZ en de RvV verbeterprojecten uitgewerkt.

Verbeterproject 'Asiel'

Dossierbehandeling - Keten

DVZ

cgvs

cgvs

rvV

Verbeterproject
'Ondersteunende diensten'

14 ondersteunende
diensten
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Ver beter projec t ‘A siel’: bijzondere dynamiek
Het CGVS is er fier op dat het samen met de twee andere instanties (de DVZ en de RvV), in een periode van uitgesproken asielcrisis, het
verbeterproject ‘Asiel’ mee vorm heeft gegeven en tot een nuttig einde heeft gebracht. De eigen werking kritisch tegen het licht houden leverde
stof voor interessante discussies. Het verbeterproject kende een sterk participatief karakter: de medewerkers van de drie instanties zelf
voerden in grote mate de analyses uit. Hierdoor creëerde het project een bijzondere dynamiek binnen de organisatie. We stellen ook een grote
bereidheid tot verandering vast binnen de diensten.
Het project liet ook toe dat het CGVS kennis opbouwde rond ‘procesanalyse’. ‘Projectbeheer’ zal, ten gevolge van dit project, ook sterk als pijler
binnen de organisatie worden uitgebouwd.
Belangrijk is dat het verbeterproject in fine impact heeft op de centrale klant van het CGVS, de asielzoeker. Zowel vanuit ethisch, sociaal als
maatschappelijk standpunt moet de asielzoeker kunnen rekenen op een snelle asielbeslissing die aan hoge kwaliteitsstandaarden beantwoordt.

10. Europa drukt haar stempel op asiel
2012 was een cruciaal jaar voor de totstandkoming van het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem (GEAS),
dat een verdere harmonisering van het EU-asielbeleid vooropstelt.

Eind 2012 had de tweede fase van de wetgevende harmoni-

Op het vlak van praktische samenwerking tussen de lidstaten

sering afgerond moeten zijn. Die voorziet in gemeenschap-

was 2012 een belangrijk jaar. Het Europees Asielondersteu-

pelijke standaarden voor de opvang van asielzoekers, voor

ningsbureau (EASO) werd in 2012 volledig operationeel

de asielprocedure en voor de inhoudelijke beoordeling van

en kan al concrete verwezenlijkingen voorleggen. Via de

de asielaanvraag. Europa haalde deze deadline niet. In

ontplooiing van asielondersteuningsteams bood EASO bij-

2012 zijn wel belangrijke stappen gezet, zodat deze fase

stand aan Griekenland. Het publiceerde de eerste rapporten

hoogstwaarschijnlijk in de eerste maanden van 2013 zal

over herkomstlanden van asielzoekers. Het bureau tekende

kunnen worden afgerond.

ook een strategie uit voor de opleiding van asielambtenaren, gebaseerd op het European Asylum Curriculum. Via
expertenvergaderingen, waaraan ook het CGVS deelnam,
werden de bestaande goede praktijken van de lidstaten
beter op elkaar afgestemd.
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De organisatie

1. De Commissarissen
Het CGVS wordt sinds januari 2005 geleid door commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. Hij wordt bijgestaan door twee
adjuncten. De Nederlandstalige adjunct-commissaris is Eva Vissers. Haar mandaat werd op 1 juni 2012 verlengd met 5 jaar.
Op 1 augustus 2012 startte Sophie Van Balberghe als Franstalig adjunct-commissaris.

2. Organogram
Commissaris-generaal
Adjunct-commissarissen

G eografische

secties

Afrika

Balkan

Midden-Oosten/Azië

Congo

Oost-Europa

Project

O ndersteunende

Dienst Documenten

diensten

Juridische Dienst

Onthaal/Helpdesk

inclusief minderjarigen , gender
en openbare orde

Cedoca

Tolkendienst

Psy - evaluatiecel

Operationele coördinatie

Algemene Diensten

HRM

Dienst Internationale Betrekkingen

Communicatie - Informatie - Pers

Vertaaldienst

Budget - Economaat - Logistiek

ICT
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3. Personeel
3.1. Onze medewerkers
Verdeling mandatarissen - statutairen - contractuelen
3
1%

> 55

23

Statutairen

50-54

26

Contractuelen

35-50

Mandatarissen

243
46%

< 26

Verdeling Nederlandstaligen - Franstaligen
Franstaligen
Nederlandstaligen
255
49%

333
64%
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Vrouwen

41

2012

521

2011

529
435

2009

424

2008

429

2007

Mannen

175

Personeelsevolutie 2007-2012

2010

Verdeling mannen - vrouwen

188
36%

256

26-35

275
53%

266
51%

Verdeling personeel per leeftijd

467

3.2. Personeelsevolutie
De regering gaf de asiel- en migratiediensten (DVZ, CGVS,
RvV en Fedasil) vanaf 2009 bijkomende middelen voor
personeelsaanwerving. Dit was nodig gezien het hoge
aantal asielaanvragen, de toegenomen achterstand in de
behandeling van asieldossiers en de overbezetting van de
opvangcentra.

De hogere instroom gecombineerd met een onvolledige
invulling van het personeelsbestand bemoeilijkten het halen
van de vooropgestelde doelstelling van gemiddeld 1.850
beslissingen per maand in 2012. Het CGVS nam belangrijke interne maatregelen ter verhoging van de efficiëntie.
Dankzij deze maatregelen nam de output, gemiddeld 1.644
asielbeslissingen per maand, sterker toe dan de toename
van het aantal personeelsleden.
Daarnaast investeerde het CGVS, via twee verbeterprojec-

Extra personeelsmiddelen gekoppeld aan
doelstellingen
Het CGVS kreeg bijkomende personeelsmiddelen om in
de periode 2009-2011 extra personeel aan te werven: 120
FTE (full time equivalent) niveau A (dit zijn voornamelijk
protection officers die instaan voor de behandeling van
asieldossiers) en 20 FTE niveau C.

ten (zie p. 24 en p. 37), heel wat personeel en middelen in
procesverbetering. Het eerste verbeterproject focuste op
het kernproces (de dossierbehandeling). Het tweede verbeterproject lichtte de processen van 14 ondersteunende
diensten door. De effecten hiervan zullen voornamelijk
zichtbaar zijn in 2013-2014.

Evolutie personeelsbestand 2011-2012 (in FTE)

Bij de beslissing van de ministerraad van 15 april 2011

M

A

B

C

D

AS IS
31/12/2012

3,00

346,60

10,30

78,00

33,60

3,60

475,10

Verschil
t.o.v.
31/12/2011

+1,00

-3,27

+1,00

+3,90

+1,00

0,00

+3,63

Verschil
t.o.v.
TO BE MR*
15/04/11

0,00

-17,90

0,00

+2,20

-3,80

+3,60

-15,90

tot toekenning van bijkomend personeel formuleerde de
regering ook een aantal doelstellingen voor het CGVS:
bij gelijke werklast (volgens de op dat moment geldende
instroom van asielaanvragen) verwachtte de regering dat
het CGVS de achterstand eind 2013 zou wegwerken en dit
door een behandeling van asielaanvragen op zes maanden
in 2012. Dit kwam, onder die parameters, neer op 1.850
beslissingen per maand.
Voor de realisatie van deze doelstellingen zou het CGVS ‘in
principe’ over een personeelsbestand kunnen beschikken

D** Totaal

* = ministerraad
** = personeel overgedragen van de Raad van State

van 491 FTE, waarvan 364,5 FTE niveau A.
De lichte verhoging van het personeelsbestand in 2012

Gevolgen van hogere asielinstroom en van
besparingen
In de tweede helft van 2011 lag het aantal asielaanvragen
echter aanzienlijk hoger dan de parameter die de ministerraad hanteerde bij haar beslissing van 15 april 2011. Omwille

ten opzichte van 2011 (met 3,63 FTE) is te verklaren door
een verhoging van het werkregime van sommige medewerkers (deeltijds werkenden die terug voltijds begonnen
te werken) en door de overdracht van vier niveau D van
de Raad Van State.

van besparingsmaatregelen binnen de federale overheid

Het aantal niveau A is in 2012 evenwel verder gedaald met

groeide het personeelsbestand van 2011 (471,47 FTE) en

3,27 FTE. Dit had, samen met de laattijdige indiensttredingen

2012 (475,10 FTE) niet aan tot het vooropgestelde aantal

van een aantal protection officers (niveau A), een wezen-

van 491 FTE. Zo bleef het aantal FTE met 15,90 onder het

lijke impact op de maandelijkse output van de organisatie.

voorziene aantal. Het aantal FTE niveau A bleef met 17,9
onder het voorziene aantal. Ook in 2013 zal het vooropgestelde aantal FTE niet gehaald worden.
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Vertrekkers en nieuwkomers
In 2012 verlieten 27 medewerkers het CGVS (23 niveau A,
twee niveau C en twee niveau D). Zes vertrekkers (vijf
niveau A en een niveau C) bleven werken binnen de FOD
Binnenlandse Zaken, meer bepaald bij de DVZ en de RvV.
In vergelijking met de periode 2007-2010 daalde het personeelsverloop verder in 2012.

Personeelsverloop 2007-2012
A

B

C

D

Aantal
vertrekkers

Totaal aantal
personeelsleden

%

2007

22

1

7

3

33

467

7,1%

2008

25

0

7

4

36

429

8,4%

2009

22

0

5

3

30

424

7,1%

2010

23

0

9

0

32

435

7,4%

2011

27

0

4

0

31

529

5,9%

2012

23

0

2

2

27

521

5,2%

Promoties op het CGVS
Het CGVS lanceert op geregelde tijdstippen promotieprocedures voor medewerkers niveau A. Hiermee wil het medewerkers de
mogelijkheid geven hun loopbaan ook vertikaal uit te bouwen.
In 2011 lanceerde het CGVS een promotieprocedure voor 21
vacante functies A2 (voornamelijk binnen de geografische secties,
Cedoca en de juridische dienst) en twee vacante functies A3
(binnen de geografische secties en HRM). In 2012 behandelde
de HRM-dienst van het CGVS meer dan 100 kandidaturen en
bereidde het al deze dossiers voor voor behandeling door het
directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken. Het directiecomité
behandelde de eerste bevorderingsdossiers in december 2012. De
behandeling van de andere bevorderingsdossiers is gepland in het
voorjaar van 2013.

3.3. Ontwikkelcirkels: investeren
in kwaliteit en competenties
In 2012 gingen de ontwikkelcirkels, het evaluatie-instrument

Het CGVS wierf 23 medewerkers (18 niveau A, een niveau C

van de federale overheid, digitaal. De FOD Personeel &

en vier niveau D) aan in 2012. Zij werden allen ingeschakeld

Organisatie werkte een webbased systeem, Crescendo,

in het kernproces (de behandeling van asielaanvragen), of

uit. Crescendo vormde een nieuwe stap in een efficiënter

in de directe ondersteuning ervan. Het CGVS hield hiervoor

competentiebeheer. Het CGVS implementeerde Crescendo

in 2012 geen externe selecties. De wervingsreserves van

in 2012 binnen de volledige organisatie.

2011 volstonden om de vertrekkers te vervangen. Daarnaast
bood het CGVS in 2012 een aantal vacante functies aan
aan medewerkers die al bij andere algemene directies van
de FOD Binnenlandse Zaken werkten. Van de 23 nieuwe
medewerkers zijn er zeven afkomstig van andere algemene
directies van de FOD Binnenlandse Zaken. Het CGVS schrijft
zich hiermee in in de idee van ‘horizontale loopbaanontwikkeling’. Daarnaast tracht het vacatures intern in te vullen
met gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die al
actief zijn binnen de FOD Binnenlandse Zaken.

Crescendo laat leidinggevenden toe om de competenties en
het verloop van de ontwikkelcirkel van hun medewerkers
kwalitatiever op te volgen. De efficiëntiewinst door het
gebruik van Crescendo liet zich voelen op verschillende
vlakken. De digitalisering voorkomt papierverbruik. En
medewerkers hebben, net als de evaluatoren, op eender
welk moment toegang tot alle gegevens en documenten
met betrekking tot hun ontwikkelcirkel.

Deelname aan ontwikkelcirkels

Horizontale en vertikale loopbaan

Planningsgesprek

Om haar medewerkers te motiveren zich verder te ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden functies op te nemen
met een grotere verantwoordelijkheid, verklaart het CGVS

2011

ook hogere functies systematisch vacant via een bevordering.

2012
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maart

oktober

Functioneringsgesprek
binnen
referentietermijn

46%

78%

42%

91%

81%

91% van de medewerkers had in 2012 een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Voor 81% van de medewerkers werd binnen de daarvoor voorziene referentieperiode
een functioneringsgesprek gehouden. Dit is een duidelijke
verbetering in vergelijking met de toepassing van ontwikkelcirkels op het CGVS in 2011. In 2013 wil het CGVS het
aantal medewerkers dat deelneemt aan ontwikkelcirkels
verder verhogen.

“

Crescendo
Elk diensthoofd kreeg vóór de implementatie van Crescendo
in 2012 een opleiding over het programma. Medewerkers
konden deelnemen aan een informatievergadering om vertrouwd te raken met de methodologie en software. Naast
deze specifieke opleidingen kregen nieuwe evaluatoren een
opleiding over de ontwikkelcirkels door de stafdienst P&O
van de FOD Binnenlandse Zaken.

Management en Leadership

91% van de medewerkers had
in 2012 een planningsgesprek, 81%
een functioneringsgesprek.  

“

Eind 2012 organiseerde het OFO een basistraject ‘leidinggeven (niveau A)’. Twee diensthoofden namen hieraan
deel. Enkele andere leidinggevenden ontwikkelden hun
managementcompetenties via externe programma’s. Het
CGVS neemt voor het vierde opeenvolgende jaar deel aan
het Vitruvius-programma (cyclus V - 2012-2013) van de FOD

3.4. Opleiding en ontwikkeling

P&O, met de focus op mensgericht leiderschap.

Opleiding is een belangrijke pijler in het kader van de com-

ICT

petentieontwikkeling van ons personeel. Het Kennis- en
Leercentrum (KLC) werkte een algemeen opleidingsplan
uit om te beantwoorden aan de strategische doelstellingen
van de organisatie en aan de behoeften van alle diensten
en medewerkers.

In 2012 schakelde het CGVS over op een nieuwe versie
van het Office-pakket. Alle administratieve medewerkers
kregen via e-learning een opleiding Windows 7 en Office
2010. We bekeken verdere ICT-opleidingsbehoeften en
zochten geschikte opleidingen.

Nieuwe medewerkers doorlopen vanaf hun aankomst een
kwalitatieve basisopleiding.

Harmonisatie van processen en praktijken

Dankzij de ontwikkelcirkels identificeerden we bij de me-

Het KLC organiseerde in 2012 opnieuw ‘opfrissingscursus-

dewerkers een aantal competenties die ze in het kader van

sen’ voor protection officers en opleidingen over talrijke

hun huidige functie moeten ontwikkelen.

werkgerelateerde thema’s. Het gebruikte hierbij de volgende

Naast opleidingen volgen functionele chefs hun teams op,
coachen en informeren ze hen. Het CGVS zet ook sterk in
op de zelfontwikkeling van personeelsleden (via lectuur,
zelfstudie, projectwerking, …). Medewerkers delen kennis en
goede praktijken via collega’s of gespecialiseerde diensten.
In het kader van de ontwikkeling van generieke competenties, schreven een aantal medewerkers zich in voor
OFO-opleidingen (zowel standaard- als gecertificeerde opleidingen). Voor de ontwikkeling van technische of specifieke
competenties deden wij een beroep op intern aanwezige
expertise en maakten wij, onder de coördinatie van het

EAC-modules (European Asylum Curriculum) als leerinstrumenten: ‘Evidence Assessment’, ‘Exclusion’, ‘Interviewing
Children’ en ‘Interviewing Vulnerable Persons’. Hiermee
willen we op termijn CGVS-praktijken en praktijken van
andere Europese asielinstanties beter op elkaar afstemmen.
Eind 2012 kregen bijna alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van asielaanvragen, via de
‘Inclusion’-module een opleiding over het Internationaal
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28
juli 1951 (ook Vluchtelingenverdrag genoemd) en over de
Kwalificatierichtlijn van de Europese Raad van 29 april 2004.

KLC, gebruik van een team van gespecialiseerde opleiders.
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Tolken
Het CGVS organiseerde workshops en opleidingen voor tolken over deontologie, gender en gehoortechnieken (zie p.22).

Onze partners
Voogden en sommige collega’s van de DVZ kregen een

werkdruk en stress naar voor als een belangrijk aandachtspunt. Vooral binnen de geografische secties, die instaan voor
het inhoudelijk onderzoek van de asielaanvragen, stippen
medewerkers dit aan. Voor protection officers vallen onder
meer het vrij intensief gehoorritme, de emotionele impact
van de asielverhalen en de impact van het nemen van
asielbeslissingen soms zwaar.

opleiding over de behandeling van asielaanvragen van nietbegeleide minderjarige vreemdelingen. Enkele medewerkers
van het CGVS gaven eveneens opleidingen aan collega’s
van andere federale overheidsinstanties die een grondigere
juridische kennis over asiel en migratie wilden opdoen.

“

Uit personeelstevredenheidsenquêtes
komen de continue werkdruk en stress naar
voor als een belangrijk aandachtspunt.  

Informatiesessies
Het KLC organiseert regelmatig informatievergaderingen
over algemene thema’s, zoals een voorstelling van onze
partners, gezondheid en welzijn, specifieke projecten, enz….

Onze expertise delen
Het CGVS deelde in 2012 haar expertise met het Europees

“

Sinds november 2011 neemt een van onze geografische
secties deel aan een pilootproject rond welzijn en stress.
Het project kreeg de naam ‘Take Care’. De stafdienst P&O
van de FOD Binnenlandse zaken en het OFO ondersteunen
het project. De externe firma IDEWE, de Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming op het werk, staat in voor

Asielondersteuningsbureau (EASO) (zie p.26). Sommige

de begeleiding. Het ‘Take Care’-project loopt nog tot in het

opleiders en experts werkten mee aan de redactie en update

voorjaar van 2013.

van de EAC-modules.
Andere CGVS-medewerkers gaven opleidingen aan buiten-

Vanuit de methodologie van de ‘Appreciative Inquiry’ hielden
de sectiemedewerkers gedurende twee dagen een brain-

landse collega’s in Griekenland, Luxemburg en bij het Bu-

storming om te komen tot een actieplan om hun welzijn op

rundese Office National de Protection des réfugiés (ONPRA).

het werk te verhogen. De betrokken geografische sectie
realiseerde al een aantal punten uit het actieplan, zoals

Studenten en stagiairs
Enkele studenten volgden in het kader van hun hogere studies stage op het CGVS. Competenties en kennis met hen
delen steunt hen bij hun voorbereiding op het beroepsleven.
Zij zorgen eveneens voor een frisse wind en innovatie binnen de organisatie.
Creativiteit is de speerpunt van het opleidingsbeleid van
het CGVS.

3.5. Stresspreventie en welzijn

de aanduiding van interne referentiepersonen binnen de
sectie voor bepaalde asielprofielen/herkomstlanden. Dit
bevordert de taakvariatie voor protection officers. Andere
initiatieven ter bevordering van taakvariatie en de uitwerking
van een algemeen opleidingsplan werden opgenomen in de
lijst met verbeteropportuniteiten van de HRM-dienst (zie
verbeterproject ondersteunende diensten p. 37).
Een belangrijk punt in het welzijnsactieplan vormde de organisatie van intervisiesessies. Onder begeleiding van een
psychologe van IDEWE leerden protection officers elkaar
beter te ondersteunen in het omgaan met stressfactoren.
De protection officers beleefden deze intervisiesessies als

De behandeling van asielaanvragen is voor veel medewerkers

positief. Doelstelling is om de actiepunten en nieuwe tools

een boeiende maar ook moeilijke opdracht op menselijk vlak.

uit dit proefproject open te trekken naar de vijf andere

Uit personeelstevredenheidsenquêtes komen de continue

geografische secties en naar de hele organisatie.
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virtuele werkomgeving als de medewerkers die op de werk-

Andere welzijnsinitiatieven

vloer aanwezig zijn. In 2012 telde het CGVS 182 reguliere

Los van het project inzake stresspreventie werkten we dit
jaar actief aan de groepsgeest en het welzijn van al onze
medewerkers. Het CGVS biedt al jaren sportactiviteiten aan
tijdens de middag. Elke dienst kreeg in 2012 een beperkt
budget om gedurende een halve dag een teambuildingsactiviteit te organiseren. Enkele keren per jaar biedt het CGVS
de medewerkers een informele drink aan na het werk. Ten
slotte ondersteunt het CGVS ook ‘after work’-activiteiten
zoals de jaarlijkse CGVS-quiz, deelname van een CGVS-team
aan de 20 km van Brussel en deelname aan het Europees
voetbaltoernooi voor asiel- en migratiediensten, dat België
in 2012 coördineerde.

telewerkers, die in totaal 7.041 dagen thuis hebben gewerkt.
Het belangrijkste verschil met regulier telewerk is dat de occasionele telewerker op een niet regelmatige basis en slechts
in uitzonderlijke omstandigheden telewerkt, bijvoorbeeld
bij problemen met het openbaar vervoer of voor bepaalde
welomschreven opdrachten. Deze telewerkers krijgen geen
materiaal ter beschikking, hebben geen toegang tot het
netwerk en kunnen geen kosten inbrengen. In 2012 verrichtten gemiddeld 41 medewerkers per maand occasioneel
telewerk, goed voor in totaal 678,5 dagen.
De meerwaarde van telewerk (hetzij regulier hetzij occasioneel) staat voor het CGVS buiten kijf. De telewerkers
ervaren telewerk als een aangenaam en efficiënt alternatief

3.6. Telewerk in stijgende lijn

voor de traditionele werksituatie.

Sinds november 2006 bestaat een wettelijk kader (koninklijk
besluit van 22 november 2006) dat van toepassing is op
alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten.
Op basis daarvan lanceerde het CGVS een telewerkproject
dat de experimentele fase is ontgroeid. Telewerk past in
de strategie van het CGVS om personeelsleden meer te
responsabiliseren en meer resultaatgericht te laten werken.
Telewerken gebeurt op vrijwillige basis. Het is geen plicht
maar ook geen recht. Telewerk kan indien twee voorwaarden vervuld zijn:
◘◘ de continue aanwezigheid van de medewerker op het

2012

◘◘ de taken die de medewerker uitvoert zijn kwalitatief en
kwantitatief meetbaar.
Er zijn twee vormen van telewerk van toepassing op het
CGVS: regulier (minimaal een tot maximaal twee werkdagen
per week) en occasioneel.

182

2011

122

2010

91

2009

78

2008

63

2007
2006

CGVS is niet vereist;

“

Evolutie aantal telewerkers

42
21

Het aantal telewerkers op het CGVS blijft stijgen. Verschillende motieven vormen de drijfveren om dit verder uit te
breiden: flexibilisering van de arbeid, besparing van kantoorruimte en stijging van de productiviteit.

Desksharing

In 2012 telde het CGVS 182 reguliere telewerkers.  

“

In april 2011 startte het CGVS met desksharing. Desksharing
is een vorm van werkplekinnovatie waarbij verschillende
medewerkers eenzelfde werkplek delen. Het project startte
aanvankelijk met 20 telewerkers. In 2012 breidde het uit

Door gebruik te maken van een goed beveiligd informa-

tot 25 telewerkers. De telewerkers werken in eilanden in

ticasysteem werken de reguliere telewerkers in dezelfde

een landschapsbureau met aangepast meubilair.
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4. Budget
Door de aanwerving van bijkomend personeel in 2011, namen de personeelsuitgaven in 2012 verder toe. Ook
de kosten voor tolk- en vertaalprestaties stegen aanzienlijk in 2012. Tolk -en vertaalprestaties maakten in 2012
de helft uit van het algemene werkingsbudget van het CGVS. Omwille van besparingsmaatregelen beperkte
het CGVS in 2012 de uitgaven tot het minimum. In tijden van lineaire besparingen bleven de huurlasten (37,7%
van het algemene werkingsbudget) problematisch hoog.

In 2012 bedroegen de totale uitgaven van het CGVS (perso-

met 21,7% ten opzichte van 2011 (van € 2.292.884 in 2011

neel en werking) € 32.259.270. In 2011 was dit € 27.455.488.

naar € 2.789.825 in 2012) en met 72,3% ten opzichte van

Dit is een stijging van 17,5%.

2010 (€ 1.619.572).

Uitgaven 2012 (personeel en werking)
Personeel
Statutair personeel

€ 15.168.976

Contractueel personeel

€ 11.264.764

“

De uitgaven voor tolk- en vertaalprestaties
stegen met 21,7% ten opzichte van 2011.  

Algemene werking
Algemene werkingsuitgaven
Werkingsuitgaven ICT

€ 5.566.524
€ 158.297

Investering

“

4.3. Besparingsmaatregelen
Eind 2012 was het enkel mogelijk ’niet-samendrukbare

Algemene investeringsuitgaven

€ 10.931

Investeringsuitgaven ICT

€ 89.778

tot een strikt minimum beperkt bleven. Het CGVS ging niet

€ 32.259.270

over tot een aantal aangewezen investeringen, bijvoorbeeld

Totale personeels- en werkingsuitgaven

uitgaven’ te doen. Dit had tot gevolg dat werkingsuitgaven

de aankoop van laptops en bureaustoelen en de upgrade
van software voor de CGVS-databank. De totale investe-

4.1. Personeelsuitgaven
De uitgaven voor contractueel en statutair personeel namen,
als gevolg van de bijkomende personeelsaanwervingen in

ringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende
goederen en ICT bedroegen amper € 100.000.

4.4. Huurlasten

2011 verder toe: van € 21.266.198 in 2011 naar € 26.433.740
in 2012.

Het CGVS is sinds 2009 gehuisvest in het WTC II-gebouw

4.2. Meer uitgaven voor de dossierbehandeling

vervoer. Ook de DVZ is er gevestigd. Het onthaal en gehoor

in Brussel. Deze locatie is vlot bereikbaar met het openbaar

Door een maximale inzet van protection officers op de

van asielzoekers heeft op de gelijkvloerse en eerste verdieping plaats. De andere functies van het CGVS hebben plaats
op de 18de tot en met 24ste verdieping van de WTC II-toren.

dossierbehandeling, nam het aantal gehoren in 2012 met

Het CGVS beschikt over ruim 13.000 m² kantoorruimte,

13,1% toe in vergelijking met 2011 (stijging van 18.430 naar

2.400 m² archiefruimte en 1.000 m² gemeenschappelijke

20.850 gehoren). De uitgaven voor tolk- en vertaalprestaties

ruimtes, zoals vergaderzalen en technische ruimtes. De

(die deel uitmaken van algemene werkingsuitgaven) stegen

Regie der Gebouwen draagt de huurkosten voor deze op-
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pervlaktes. Het CGVS draagt de bijkomende kosten voor

Algemene werkingskosten 2012

de bezetting, namelijk de huurlasten.

Totaal : 5.556.524 €

Het CGVS betaalt als bezetter van de WTC II hoge huur-

12%

lasten: in 2012 was dit € 2.100.000. Huurlasten betreffen

38%

Huurlasten

de kosten voor airco, waterverbruik, werking en onderhoud

Tolken

van de personenliften, technisch onderhoud, elektriciteit,

Overige werkingsuitgaven

schoonmaak van publieke gedeelten, signalisatie, periodieke controles en bewaking van het gebouw. Het grootste
gedeelte van deze lasten zijn contractueel bedongen en
50%

“

De huurlasten maken maar liefst 37,7%
uit van het algemene werkingsbudget.  

“

Er is evenmin een duidelijk zicht op de kosten voor huurlasten. Zo is het onmogelijk te achterhalen in welke mate
de forfaitair bepaalde vergoeding overeenstemt met de
reële kost. Dit geldt zeker en vast voor het CGVS, dat
geen directe contractuele relatie heeft met de eigenaar

forfaitair vastgelegd. Hierdoor heeft het CGVS geen enkele

van het WTC II-gebouw. De Regie der Gebouwen treedt

impact op een afname van deze kosten. In verhouding tot

voor de diensten van de federale overheid op als huurder.

de algemene werkingsmiddelen van het CGVS, € 5.566.524

De Regie werd verplicht om de door de vroegere huurder,

in 2012, nemen deze huurlasten een grote hap uit het

bpost, aangegane verbintenissen over te nemen. Aangezien

budget, namelijk 37,7%. In tijden van lineaire besparingen

het grootste gedeelte van deze kosten door de Regie der

is dit bijzonder problematisch voor het CGVS, temeer we

Gebouwen aangerekend wordt op forfaitaire basis, heeft het

verwachten dat de tolk- en vertaalprestaties de komende

CGVS bijgevolg geen impact op die kosten. Hierop besparen

jaren aanzienlijk hoog zullen blijven.

is dus evenmin mogelijk.

5. Procesverbetering binnen de ondersteunende diensten
Terwijl de werken rond het eerste verbeterproject (zie p. 24) nog de volle aandacht opeisten, besliste de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block in april 2012 de oefening rond procesverbetering op
het CGVS uit te breiden en een tweede verbeterproject op te starten. Het eerste project concentreerde zich
op de dossierbehandeling. In het nieuwe project moest de aandacht vooral gaan naar de manier waarop de
ondersteunende diensten van het CGVS de dossierbehandeling en de organisatie in haar geheel ondersteunen.

14 diensten – 155 processen
14 ondersteunende diensten van het CGVS staan samen in
voor 155 processen. Deze diensten garanderen samen op
155 verschillende manieren de werking van het CGVS en dus

aangenaam werken zijn op het CGVS. Ook deze processen
kosten geld en personeelsmiddelen.

Procesanalyse

ook de behandeling van asieldossiers. Niet al die processen

Het doel van het tweede verbeterproject was te onder-

hebben een rechtstreekse impact op de dossierbehande-

zoeken of de 14 diensten de dossierbehandeling optimaal

ling, maar zonder die processen zou het niet efficiënt en

ondersteunen en welke ingrepen nodig zijn om de werking
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van onze organisatie nog verder te verbeteren.
Na grondige procesanalyses werd dienst per dienst onderzocht welke processen efficiënter kunnen, met andere

en doorlooptijd, zowel voor de dossierbehandeling als voor
het geheel van de organisatie.
De stuurgroep, waaronder de voorzitster van het directie-

woorden: hoe kunnen we in de toekomst met evenveel

comité van de FOD IBZ en een vertegenwoordigster van het

moeite een beter resultaat bereiken of tijd winnen, en dit

kabinet van staatssecretaris Maggie de Block valideerden

ten gunste van de protection officer die zo snel mogelijk,

alle analyse-resultaten.

een zo goed mogelijke beslissing moet kunnen nemen in
zo gunstig mogelijke werkomstandigheden.

145 verbeterideeën

Aantal verbeterideeën
28

Uit deze oefening resulteerden 145 verbeterideeën. Sommiopgestart. In het voorjaar 2013 zullen we de long list van
In de zomer 2013 willen we een scherp zicht krijgen op de
veranderingen die het CGVS zal doorvoeren en op de winsten

|
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Op vlak van processen,
producten en diensten

Die verband houden met
competenties van medewerkers

verbeterideeën inkorten en de prioriteiten er uit filteren.

38

46

Rond overleg, interactie
en kennisbeheer

gen werden onmiddellijk gerealiseerd (quick wins), anderen

die het nog kan realiseren op vlak van kwaliteit, behandeltijd

Op vlak van structuur,
organisatie en regels

7
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SCHEMA ASIELPROCEDURE

Overname/terugname door Dublin-staat

opvangcentrum

Erkenning

vluchtelingenstatus

asielaanvraag (enkel EU-burgers en onderdanen
van ‘veilige landen van herkomst’ )

Raad

voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

De RvV kan de beslissingen van het CGVS
hervormen, bevestigen of vernietigen
De RvV kan de beslissingen van DVZ enkel vernietigen

Erkenning

vluchtelingenstatus*

*

De vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend, kan nog een
niet-schorsend cassatieberoep indienen bij de RvS binnen de 30 kalenderdagen. Het CGVS
kan zowel bij de erkenning als vluchteling als bij de toekenning van de subsidiaire bescherming
een niet-schorsend cassatieberoep indienen bij de RvS binnen de 30 kalenderdagen.

**

Personen met de vluchtelingenstatus worden toegelaten tot een verblijf van onbeperkte
duur. Personen met de subsidiaire beschermingsstatus worden toegelaten tot een verblijf van
beperkte duur.

***

Er wordt een filterprocedure toegepast, d.w.z. dat niet alle beroepen worden toegelaten.
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Bijlage:De asielprocedure

Bijlage: De asielprocedure
1. Wettelijk kader
Het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluch-

De asielprocedure zelf, evenals de bevoegdheden van de

telingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (ook Vluch-

asielinstanties vinden hun wettelijke basis in de Wet van

telingenverdrag genoemd) vormt de basis voor het erkennen

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

van de vluchtelingenstatus. In de Belgische wetgeving wordt

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

expliciet naar het Vluchtelingenverdrag verwezen.

vreemdelingen. Deze wet werd gewijzigd door de Wet van

Op 10 oktober 2006 werd, als aanvulling op het Vluchtelin-

15 september 2006.

genverdrag, de subsidiaire beschermingsstatus ingevoerd
in de Belgische wetgeving.

2. ASIELINSTANTIES
De instanties die tijdens de asielprocedure tussenbeide

De DVZ-medewerker vult met de asielzoeker een CGVS-

komen, zijn: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Com-

vragenlijst in. Deze heeft betrekking op de redenen die de

missariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

vreemdeling ertoe hebben aangezet om een asielaanvraag

(CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

in te dienen en op de mogelijkheden tot terugkeer naar het

De Vertegenwoordiger in België van het UNHCR kan, met
adviserende bevoegdheid, in elk stadium van de procedure
tussenbeide komen.

land waaruit hij/zij gevlucht is. Deze vragenlijst dient later
in de procedure als basis voor de voorbereiding van het
interview op het CGVS.
De DVZ is bevoegd voor de vaststelling van de EU-lidstaat

2.1. DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN

(+ Noorwegen en IJsland) die verantwoordelijk is om de
asielaanvraag te behandelen.

Een vreemdeling die een asielaanvraag wenst in te dienen,

De vreemdeling wiens asielaanvraag wordt geweigerd, kan

moet dit doen bij de DVZ. Dit kan bij aankomst aan de grens.

een nieuwe asielaanvraag indienen. Deze aanvraag wordt

Dit kan eveneens binnen de acht werkdagen na aankomst

door de DVZ slechts in overweging genomen op voorwaarde

op het Belgische grondgebied in de kantoren van de DVZ,

dat de vreemdeling nieuwe relevante elementen aanbrengt.

in een gesloten centrum of in een gevangenis. De DVZ
registreert de asielaanvraag en neemt een verklaring af
met betrekking tot de identiteit, de herkomst en de reisweg
van de vreemdeling. Bij de registratie wordt ook meteen

De Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de vasthouding van de asielzoeker en voor de betekening van een
bevel om het grondgebied te verlaten.

de proceduretaal (Nederlands of Frans) bepaald, worden de
vingerafdrukken genomen en wordt een tolk voorzien indien
de asielzoeker de proceduretaal niet machtig is.
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2.2. HET COMMISSARIAAT-GENERAAL
VOOR DE VLUCHTELINGEN
EN DE STAATLOZEN
Het CGVS neemt als onafhankelijke administratieve instantie

voorstel van de minister van Asiel en Migratie en de minister
van Buitenlandse Zaken. De lijst wordt minstens éénmaal
per jaar geëvalueerd en kan herzien worden. De wet voorziet
dat het CGVS een advies opstelt over welke landen op deze
lijst kunnen worden opgenomen.

een centrale plaats in in de asielprocedure. Het is de enige
instantie met onderzoeksbevoegdheid.
Het CGVS is bevoegd om de vluchtelingenstatus te erkennen of te weigeren en om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of te weigeren. Het CGVS onderzoekt
automatisch alle asielaanvragen, eerst in het kader van
het Vluchtelingenverdrag, vervolgens in het kader van de
subsidiaire bescherming.
Indien de asielzoeker beantwoordt aan de criteria van het
Vluchtelingenverdrag, wordt hij erkend als vluchteling. Indien
de asielzoeker geen vluchteling is maar indien hij een reëel
risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar
zijn land, zal hem de subsidiaire beschermingsstatus worden
toegekend. In de andere gevallen neemt de commissarisgeneraal een beslissing tot weigering van toekenning van
internationale bescherming.
In elk dossier neemt het CGVS één beslissing die internationale bescherming, namelijk de vluchtelingenstatus of
subsidiaire bescherming, verleent of weigert. Tegen deze

2.3. DE RAAD VOOR
VREEMDELINGENBETWISTINGEN
Elke asielzoeker, met uitzondering van de EU-onderdanen
en onderdanen uit een veilig land van herkomst, heeft de
mogelijkheid om een schorsend beroep in te dienen tegen
de beslissing van het CGVS. De RvV is als beroepsinstantie
bevoegd om de beslissing van het CGVS te bevestigen (weigering) of te hervormen (alsnog toekennen van de oorspronkelijk geweigerde status). De RvV kan dus internationale
bescherming toekennen of weigeren. Verder kan de RvV de
beslissing van de commissaris-generaal vernietigen wegens
substantiële onregelmatigheden die niet kunnen worden hersteld door de RvV of omdat essentiële elementen ontbreken
zodat de RvV niet kan komen tot een beslissing zonder dat
aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Aangezien de RvV
niet beschikt over een eigen onderzoeksbevoegdheid, zal
het CGVS na vernietiging van zijn beslissing het onderzoek

beslissing kan de asielzoeker bij de RvV een beroep indienen.

voortzetten en een nieuwe beslissing nemen.

In het geval een asielaanvraag ingediend wordt door een

Beroepen bij de RvV moeten worden ingediend binnen 30

onderdaan van een EU-lidstaat of van een kandidaat-lidstaat,
kan het CGVS beslissen de aanvraag niet in overweging te
nemen wanneer uit de verklaring van de asielzoeker niet
duidelijk een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

dagen na de betekening van de beslissing van het CGVS
(beroep volle rechtsmacht). Binnen diezelfde termijn kan de
bevoegde minister een beroep indienen tegen een beslissing
tot erkenning van de vluchtelingenstatus of tot toekenning

risico op ernstige schade blijkt. Het CGVS moet binnen vijf

van subsidiaire bescherming door het CGVS.

werkdagen een beslissing nemen.

De RvV is bovendien bevoegd om beslissingen van het CGVS

Ook voor onderdanen uit veilige landen van herkomst kan het

voor onderdanen van de Europese Unie of van een kandidaat-

CGVS beslissen een aanvraag niet in overweging te nemen.
Het CGVS voert voor asielaanvragen uit veilige landen van

lidstaat te vernietigen. De vernietigingsberoepen moeten
worden ingediend binnen 30 dagen na de betekening van

herkomst een individueel en effectief onderzoek. Alleen

de aangevochten beslissing (annulatieberoep).

geldt het vermoeden dat er in hoofde van de asielzoeker

Het indienen van het beroep schort de uitvoering van de

geen gegronde vrees voor vervolging is, noch een reëel
risico op het lijden van ernstige schade. Het CGVS moet
binnen 15 werkdagen een beslissing nemen.

betwiste beslissing op. De asielzoeker kan dus niet verwijderd worden vooraleer de RvV een uitspraak heeft gedaan.
De beroepsmogelijkheden voor onderdanen uit een veilig

De lijst met veilige landen wordt vastgelegd door een in de

land van herkomst zijn ook beperkt tot een annulatieberoep

ministerraad overlegd koninklijk besluit, op gezamenlijk

bij de RvV (zonder automatische schorsende werking). Dit
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beroep moet binnen de 30 dagen na de betekening van de

onderzoek inzake toelaatbaarheid. De beroepen worden

beslissing van het CGVS worden ingediend. De RvV heeft

‘niet toelaatbaar’ verklaard indien de Raad van State niet

twee maanden om een arrest te vellen.

bevoegd of zonder rechtsmacht is, of wanneer de beroepen

De beslissingen van de RvV zijn alleen vatbaar voor beroep
in cassatie voor de Raad van State. Er is een filterprocedure
voorzien. Elk cassatieberoep wordt onderworpen aan een

zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn. De termijn
voor het instellen van een cassatieberoep is 30 dagen na
betekening van de beslissing van de RvV.

3. De vluchtelingenstatus
De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemde-

een gegronde vrees heeft voor vervolging om reden van zijn

ling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het
Vluchtelingenverdrag van Genève1. Artikel 1 van het Vluch-

of haar ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het

telingenverdrag definieert als vluchteling: “de persoon die

of haar land van herkomst bevindt en die omwille van die

behoren tot een bepaalde sociale groep, die zich buiten zijn
vrees de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen”.

1

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet.

4. De subsidiaire beschermingsstatus
De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan
‘de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in
aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel
9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden

Ernstige schade bestaat uit:
a) doodstraf of executie; of
b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land
van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het
land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

herkomst; of
c)

burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van
een internationaal of binnenlands gewapend conflict.4

reëel risico zou lopen op ernstige schade (…) en die zich
niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat
risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals
bepaald in artikel 55/4, valt.’ 2
De definitie bevat volgende constitutieve elementen:

ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

Het aantal personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend ligt lager dan het aantal erkenningen
van de vluchtelingenstatus. Dit is te wijten aan het feit dat
de Belgische asielinstanties (het CGVS en de RvV) primauteit

◘◘ geen medische redenen (artikel 9ter van de Vreem3
delingenwet );

geven aan de toekenning van de vluchtelingenstatus en een

◘◘ zwaarwegende gronden;

Zo wordt voor bepaalde situaties waarvoor in andere landen

◘◘ reëel risico;

de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend in België

◘◘ ernstige schade.

ruime interpretatie van de definitie van vluchteling hanteren.

eerder de vluchtelingenstatus toegekend.
Bij de toepassing van de subsidiaire bescherming komen

2

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet.

3 Voor de beoordeling van medische elementen dient men een aanvraag
voor een machtiging tot verblijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde.

situaties onder a) en b) in de praktijk zelden voor. Als zij
4

Artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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voorkomen gaat het meestal om situaties die in aanmerking

In de meeste gevallen waarin de subsidiaire beschermings-

komen voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of voor

status verleend werd, gaat het om situaties waarin een reëel

uitsluiting (wegens ernstige aanwijzingen van betrokken-

risico op willekeurig geweld tengevolge van een gewapend

heid bij misdrijven tegen de menselijkheid of een ernstig

conflict (dus schade onder c)) werd vastgesteld.

gemeenrechtelijk misdrijf).
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Contactgegevens
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
Dienst Advocaten
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
Dienst Documenten
Tel +32 2 205 50 09
Fax +32 2 205 52 01
CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 tot 10u en na afspraak
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