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Voorwoord
In de tweede helft van 2015 nam het aantal asielaanvragen in

zich dan geleidelijk te verspreiden onder kandidaat- migranten

België enorm sterk toe. Het was niet te voorzien dat dit aantal zo

van andere herkomstlanden.

sterk zou stijgen. Op initiatief van Theo Francken, staatssecretaris

Dit leidde tot een stijging van het aantal asielzoekers tot op een

voor Asiel en Migratie, nam de regering snel maatregelen. Zo

dergelijk niveau dat een goed beheer van het asielsysteem

kende de regering bijkomende middelen toe voor de organisa-

– conform Europese kwaliteitsnormen – praktisch niet meer

tie van de opvang van asielzoekers en voor de behandeling van

mogelijk was. Dit tekende zich in 2015 reeds duidelijk af in een

asielaanvragen. De betrokken instanties, waaronder het CGVS,

land als Zweden, waar het aantal asielaanvragen op een bepaald

leverden maximaal inspanningen om hun opdracht zo goed en

moment steeg tot 10.000 per week. Bovendien zag het er naar uit

efficiënt mogelijk uit te voeren. Op die manier slaagde men er in

dat de migratie naar Europa in 2016 verder zou stijgen. Daardoor

België in om de sterke stijgende asielinstroom op te vangen en

riskeerden ook andere lidstaten en de EU in zijn geheel te worden

een problematische crisissituatie te voorkomen.

geconfronteerd met een bovengrens voor de organisatie - volgens

De stijging in België is te plaatsen in een veel bredere context.

de hoge Europese standaarden - van een asielsysteem. Het con-

Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht was, bereikte

fronteerde de EU en ons allen met de realiteit dat een effectief

volgens UNHCR in 2015 een recordhoogte van 60 miljoen. De

Europees beschermingssysteem slechts mogelijk is voor zover

Syrische vluchtelingencrisis groeide in 2015 uit tot de zwaarste

het aantal asielzoekers een bepaald aantal niet overschrijdt.

humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Op Europees

Deze situatie zette de EU ertoe aan in te zetten op een tweeledig

vlak was de situatie veel kritischer dan in België. De vluchtelin-

beleid: enerzijds een inperking van de instroom van vluchtelingen

genproblematiek in de Europese Unie, België inbegrepen, bleek

en migranten en anderzijds een versterking van de globale

te kunnen evolueren naar een uiterst kritieke situatie, die het

aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Tegelijkertijd nam

asielsysteem fundamenteel zou kunnen doen kantelen.

de Europese Commissie het initiatief om het Europees asielbeleid

Migratie is een complex fenomeen: zeer veel factoren zijn hierbij

drastisch te hervormen. Dit was nodig om een effectief asielsys-

van belang. Bij duiding van het migratiefenomeen is voorzichtig-

teem voor de toekomst te behouden.

heid geboden. De toename van migratie naar Europa, voorna-

Het zal in de toekomst cruciaal zijn het evenwicht te vinden en te

melijk vanuit Turkije via Griekenland en de Westelijke Balkan

bewaren tussen enerzijds garanties op effectieve bescher-

naar Noordwest-Europa, was van een totaal andere aard dan

ming voor vluchtelingen en andere personen die bescherming

eerdere migratiegolven naar Europa. In 2015 speelden de volgende

nodig hebben en anderzijds de ontwikkeling van een asielsysteem

factoren: ten eerste het feit dat de route vanuit Turkije naar

dat lidstaten ook efficiënt in de praktijk kunnen realiseren.

Europa via Griekenland uiterst gemakkelijk en relatief goedkoop
te volgen was; ten tweede de heersende perceptie onder vluch-

Dirk Van den Bulck

telingen en migranten dat Europa iedereen kon opvangen. Deze

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

perceptie was mogelijk ontstaan onder Syrische vluchtelingen om

Brussel, 31 augustus 2016
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Juni 2015: nieuwe CGVS-website
Als centrale asielinstantie wil het CGVS de bezoeker op gebruiks-

De nieuwe website beantwoordt nog beter aan de verwachtin-

vriendelijke en overzichtelijke manier wegwijs maken in zijn wer-

gen van de eindgebruiker. Asielzoekers, erkende vluchtelingen,

king en in de Belgische asielprocedure. Voor het eerst biedt het

subsidiair beschermden, advocaten, journalisten en andere geïn-

CGVS ook informatie aan over het gevoerde beschermingsbeleid,

teresseerden kunnen makkelijk navigeren binnen de nieuwe site

zowel over een aantal belangrijke thema’s (gender, …) als over

om de relevante informatie zo snel mogelijk te vinden. Dankzij

specifieke landen van herkomst.

een visuele voorstelling van de asielprocedure kan de bezoeker
eenvoudig alle stappen in het asielproces volgen en begrijpen.

In de maand juni 2015 er:

2.289

_ Syrië: Veiligheidssituatie
17 juni 2015 - Veiligheidssituatie
_ Tunesië: Veiligheidssituatie
3 mei 2015 - Veiligheidssituatie
_ Turkije: Veiligheidssituatie
3 mei 2015 - Veiligheidssituatie
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De asielinstroom:
een nieuwe dimensie
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Overzicht van de asielaanvragen in België

Sterke stijging in tweede
jaarhelft 2015

Asielstatistieken in personen
Eén asieldossier of één asielbeslissing kan betrekking hebben
op meerdere personen. Minderjarige kinderen volgen in veel
gevallen één of beide ouders bij hun vlucht, maar zij waren

In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 44.760

voor 2015 niet zichtbaar in de Belgische asielstatistieken. Het

asielzoekers in België. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking

CGVS publiceert in dit jaarverslag de asielstatistieken volgens

met 2014 (22.848 asielzoekers).

het aantal personen dat een asielaanvraag indient in plaats

Vooral in de periode van juli tot en met december 2015 was er

van het aantal dossiers/aanvragen. Op deze manier stem-

een sterke stijging van het aantal asielaanvragen in ons land, met

men de statistieken overeen met de definities die Europese

een absolute piek in september, toen de DVZ op één maand tijd

agentschappen zoals Eurostat en EASO hanteren.

6.830 asielaanvragen registreerde.

Kinderen – zowel begeleide als niet-begeleide - worden
geteld als asielzoeker.
Voor wat betreft de asielaanvragen in 2015, komen de 44.760
personen die een asielaanvraag indienden in België overeen
met 35.476 asieldossiers.
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(Fig. 1, p. 11)

(Fig. 2, p. 11)

Fig. 2

50.000

8.000

2015

2014

2013

2012

2011

0

2010

0

2009

1.000

2008

Overzicht van de asielaanvragen in België

5.000

5.595

1

2

3

4

2.094

1.755

2.000

10.000

1.627

3.000

15.000

1.642

4.000

5

Maandelijkse evolutie

11

Jaarverslag 2015 - CGVS

2.894

5.000

6

3.601

22.848

28.351

6.000

1.717

20.000

7.000

21.222

25.000

15.934

30.000

22.954

35.000

26.559

40.000

32.271

45.000

5.724

bron Dienst Vreemdelingenzaken

6.043

bron Dienst Vreemdelingenzaken

6.830

Maandelijkse evolutie aantal
personen dat enkel- en
meervoudige asielaanvragen
(totaal) indiende / 2015
44.760

Evolutie aantal personen
dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen (totaal)
indiende / 2008 > 2015

5.238

Fig. 1

7

8

9

10 11 12

Meer dan verdubbeling van
aantal eerste asielaanvragen

Fig. 3

In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 39.064 per-

personen. Het aandeel meervoudige asielaanvragen zakte van

Evolutie aantal personen
dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen (opgesplitst)
indiende / 2009 > 2015

meer dan 35% in de jaren 2013-2014 naar minder dan 13% in

bron Dienst Vreemdelingenzaken

sonen die een eerste asielaanvraag indienden in België tegenover
5.695 personen die een meervoudige asielaanvraag indienden.
Het aantal personen dat een eerste asielaanvraag indiende,
maakte meer dan het dubbele uit van het aantal in 2014 – 14.131

2015.

(Fig. 3, p. 12)
2015

In 2015 kwamen de meeste asielzoekers in België uit Syrië

2014

8.717
14.131
22.848

2013

9.161
12.061

(10.415 personen), Irak (9.469) en Afghanistan (8.308).
Samen waren deze drie herkomstlanden goed voor 63% van de
asielaanvragen in 2015. Somalië (2.091 personen) en Rusland
(1.322) vervolledigen de top vijf. Het aantal asielaanvragen van
Syrische, Irakese en Afghaanse asielaanvragen, maar hun aantal
personen). De andere nationaliteiten uit de top 10 zijn ‘onbepaald’

4.884

2010

(voornamelijk Palestijnen), Guinee, Albanië, DR Congo en Kosovo.

(Fig. 4 en 5, p. 13)

5.748

2009

Drie opeenvolgende golven

21.222

18.452

6.688

2011

is wel meer dan vervijfvoudigd in vergelijking met 2014 (367

39.064
44.760

9.899

2012

Somaliërs is in absolute cijfers weliswaar kleiner dan het aantal
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5.696

63% uit Syrië, Irak en Afghanistan
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28.351

25.583
32.271
21.675
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17.206
22.954
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▪▪ In de maanden augustus en september was er een heel
hoog aantal asielaanvragen van Irakezen (2.456 en 2.662

Aantal personen dat een meervoudige

personen). Naar het einde van het jaar is hun aantal sterk

Aantal personen
dat een
meervoudige asielaanvraag indiende
asielaanvraag
indiende
Aantal personen dat een enkelvoudige asielaanvraag indiende
Totaal Aantal personen dat een enkelvoudige

gedaald.
▪▪ Voor Syrië lag de piek in september (1.923 personen) en
oktober (1.955). De terugval naar het einde van het jaar is

asielaanvraag indiende

hier minder uitgesproken.
▪▪ Voor Afghanistan lag de piek van het aantal asielaanvra-

Totaal aantal asielaanvragen

gen in november en december (2.161 en 2.176 personen).
▪▪ Voor Somalië was er een piek in mei (430 personen).
▪▪ Voor Rusland was het aantal aanvragen doorheen het jaar
eerder constant.
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Fig. 4
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Overwegend man en jong

Fig. 6

In 2015 was ongeveer 70% van de asielzoekers van het mannelijke geslacht.

(Fig. 6 p. 14 + Fig. 7, p. 15)

Verhouding man-vrouw
asielinstroom / 2015

Het profiel van de asielzoekers verschilt van land tot land. Voor
een aantal landen is er een duidelijk overwicht van mannelijke

bron Dienst Vreemdelingenzaken

asielzoekers: Afghanistan (ongeveer 86% mannen), Irak (79%)
en Syrië (66%). Voor herkomstlanden zoals Rusland, Guinee en
Congo is de geslachtsverdeling nagenoeg in evenwicht. Hoe meer
de geslachtsverdeling voor een bepaalde nationaliteit in evenwicht
is, hoe groter het aandeel koppels en gezinnen.
De helft van de asielzoekers in 2015 was tussen de 18 en 34

29,2%

jaar, 19,4% was jonger dan 14 jaar, 11,1% tussen de 14 en 17
jaar, 18,9% tussen de 35 en 64 jaar en minder dan een procent
was 65 jaar of ouder.

Overzicht van de asielaanvragen in België

70,8%

Vrouw (13.072 personen)

Man (31.688 personen)
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Fig. 7

Top 10 herkomstlanden:
verhouding man-vrouw / 2015
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Sterke toename niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen
In 2015 werden er 3.099 asielaanvragen ingediend
door niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)*. Dit is een sterke toename in
vergelijking met 2014 (470 asielaanvragen). Het
overwicht aan Afghaanse niet-begeleide minderja-

Fig. 8

Evolutie aantal asielaanvragen ingediend
door niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen / 2013 > 2015
bron Dienst Vreemdelingenzaken

rigen is opvallend, namelijk 2.013 asielaanvragen.
Syrië (467), Irak (185), Somalië (108) en Guinee
(60) vullen de top vijf aan van asielaanvragen van
NBMV.

(Fig. 8 en 9, p. 16 + Fig. 10, p. 17)

Niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen

* Situatie eind 2015. De Dienst Vreemdelingenza-

2013

2014

2015

468

496

3.099

ken past de cijfers inzake niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de loop van het jaar aan. De
resultaten van de leeftijdsbepaling laten immers
toe een duidelijk onderscheid te maken tussen

Fig. 9

niet-begeleide vreemdelingen die louter verklaar-

Evolutie verhouding
jongen-meisje asielinstroom
niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen / 2008 > 2015

den minderjarig te zijn en effectieve NBMV.
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Fig. 10

Top 5 herkomstlanden asielaanvragen ingediend door
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (personen) / 2015
bron Dienst Vreemdelingenzaken
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2.000

2.500

Overzicht van de asielaanvragen
in de Europese Unie

In 2015 registreerde de 30 EU+ landen 1.392.155 personen die
Het jaarverslag 2015 van EASO biedt een ruim overzicht

een asielaanvraag indienden. Sinds men asieldata verzamelt op

van het aantal en de aard van de asielaanvragen in alle 28

EU-niveau (vanaf 2008) is dit aantal nog nooit zo hoog geweest.

EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland (de EU+). Het

Het is meer dan het dubbele van het aantal in 2014 toen 662.680

verslag maakt een analyse van trends in asielaanvragen en

personen een asielaanvraag indienden in de EU+.

de voornaamste uitdagingen voor de lidstaten en de EU in

95% eerste asielaanvragen

2015. Ook belangrijke institutionele en juridische ontwikkelingen komen aan bod. Verder laat het verslag zien hoe het

95% van de asielaanvragen in de EU+ waren eerste asielaan-

gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) in de praktijk

vragen. Het aandeel van eerste asielaanvragen lag hoger dan

functioneert. Lidstaten, UNHCR, NGO’s, informatiespecia-

in 2014 – toen 90% - gezien het groot aantal nieuwkomers uit

listen en veldwerkers leverden input voor het jaarverslag.

conflict- en oorlogszones buiten de EU.

Hieronder hernemen we de belangrijkste bevindingen (statistieken en toelichting) uit het jaarverslag 2015 van EASO

(Fig. 11, p. 19)

Exponentiële toename tussen
mei en november 2015

www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report

De exponentiële toename in het aantal verzoeken om internationale bescherming in de EU+ manifesteerde zich het eerst in

Bijna 1,4 miljoen
asielaanvragen: verdubbeling
ten opzichte van 2014

mei 2015 en hield de 6 opeenvolgende maanden aan. In oktober
2015 werd een piek bereikt met meer dan 185.000 verzoeken
om internationale bescherming in de EU+. In november en de
december zien we een afname, maar de aantallen – een 115.000tal in december 2015 – bleven bijzonder hoog ten opzichte van
dezelfde periode in 2014.

(Fig. 12, p. 19)

De sterke toename van het aantal asielzoekers in België volgt
de Europese trend.
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Fig. 11

Fig. 12

Evolutie aantal personen
dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen (opgesplitst)
indiende in de EU+ / 2011 > 2015

Maandelijkse evolutie aantal
personen dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen indiende (totaal)
in de EU+ / 2011 > 2015

bron EASO
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1.327

9 10 11 12

Bestemmingslanden

Herkomst: Syrië, Westelijke
Balkan, Afghanistan en Irak

Alle landen kenden een substantiële tot zeer sterke toename
van het aantal asielzoekers, met uitzondering van enkele Oost-

De meeste asielverzoeken in de EU+ in 2015 werden inge-

Europese lidstaten (Roemenië, Kroatië, Slovakije, Slovenië, Letland

diend door personen uit Syrië, de 6 landen van de Westelijke

en Litouwen).

(Fig. 13, p. 21)

Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro en Servië) en

De belangrijkste bestemmingslanden binnen de EU+ waren Duits-

Afghanistan. (Fig. 14, p. 21)

land, Hongarije, Zweden, Oostenrijk en Italië. Duitsland was voor
het 4de opeenvolgende jaar het belangrijkste bestemmingsland

28% uit Syrië

en registreerde een derde van alle verzoeken om internationale

Het reeds 5 jaar aanhoudende conflict in Syrië bleef in 2015 een

bescherming binnen de EU+, nl. 476.510.

belangrijke factor voor het aantal asielzoekers in de EU+. Dit

Hongarije (177.135), Zweden (162.450), Oostenrijk (88.160) en

aantal steeg in 2015 tot 383.710: driemaal zoveel als in 2014,

Italië (84.085) vullen de top 5 bestemmingslanden aan. België

toen Syrië ook reeds het belangrijkste herkomstland was van

telde met 44.760 asielzoekers in 2015 in absolute cijfers het 8ste

asielzoekers in de EU+. Meer dan één op vier asielzoekers in de

hoogste aantal asielaanvragen in de EU+, net na Nederland, maar

EU+ (28%) was afkomstig uit Syrië.

voor het Verenigd Koninkrijk.

14% uit de Westelijke Balkan

Rekening houdend met de bevolkingsaantallen in de EU-landen,

Het aantal asielzoekers uit de 6 landen van de Westelijke Balkan

werden gemiddeld 2,6 asielzoekers per duizend inwoners

nam voor het vierde jaar op rij toe tot 201.405 asielzoekers, bijna

geregistreerd. In Hongarije (17,9) en Zweden (16,9) was dit het

een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het overgrote deel van

Overzicht van de asielaanvragen in de Europese Unie

hoogste. Voor België bedraagt dit cijfer 4,0 en voor Duitsland 5,9.

de personen was afkomstig uit Kosovo en Albanië.

Deze cijfers hebben enkel betrekking op in 2015 gere-

25% uit Afghanistan en Irak

gistreerde asielaanvragen en houden geen rekening met

Afghanistan en Irak behoorden in 2015 opnieuw tot de top 5 van

registratieachterstand (zoals het geval was in bijvoorbeeld

belangrijkste herkomstlanden, met in totaal zo'n 25 % van alle

Duitsland waar het werkelijke aantal asielaanvragen aan-

asielzoekers in de EU+.

zienlijk hoger lag).

Afghanistan bleef het afgelopen jaar met 196.170 asielzoekers
- een toename van 359% ten opzichte van 2014 - op de tweede
plaats in de top 5. Het telt van alle landen het hoogste percentage (beweerde) niet-begeleide minderjarigen dat in de EU+
een verzoek om internationale bescherming indiende (25% van
alle Afghaanse asielzoekers).
130.295 personen uit Irak dienden in 2015 een verzoek tot
internationale bescherming in in de EU+, zesmaal zoveel als in
2014. Hierdoor treedt Irak in 2015 toe tot de top 5 herkomstlanden van 2015.
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Pakistan, Eritrea, Nigeria, Iran en Somalië en de Russische Federatie zijn de 6 overige meest voorkomende nationaliteiten van
personen die in 2015 een verzoek tot internationale bescherming
indienden in de EU+.
De samenstelling van de asielpopulatie in de verschillende lidstaten
vertoont grote verschillen.
▪▪ In vele lidstaten komen Syrië, Afghanistan en Irak voor in
de top drie van belangrijkste herkomstlanden.
▪▪ In Duitsland waren Albanië en Kosovo de belangrijkste herkomstlanden na Syrië.
▪▪ Ook in Frankrijk (Soedan, Syrië, Kosovo), Italië (Nigeria,
Pakistan, Gambia) en het Verenigd Koninkrijk (Eritrea,
Iran, Pakistan) werd de top drie van belangrijkste herkomstlanden gevormd door andere landen in vergelijking
met de top drie van herkomstlanden voor de hele EU28.
De redenen waarom asielzoekers uit bepaalde herkomstlanden
in een bepaalde lidstaat een asielaanvraag indienen is niet altijd
eenduidig. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen,

Overzicht van de asielaanvragen in de Europese Unie

waaronder de diaspora, netwerken, smokkelroutes, migratiebeleid.
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Duiding bij de asieltrends
Een veelheid aan factoren zorgde vooral in de tweede helft van

Turkije naar Noordwest-Europa door te reizen. Dit kwam door

2015 voor een zeer sterke toename van het aantal asielaanvragen.

het wegvallen van grenscontroles in Griekenland en de Wes-

Er is geen eenduidige verklaring waarom de EU in 2015 met een

telijke Balkanlanden en de versterking van allerlei netwerken.

asielcrisis werd geconfronteerd. Verschillende elementen werkten

Het ging dan zowel om smokkelnetwerken - voornamelijk voor

op elkaar in en versterkten elkaar.

de overtocht van Turkije naar Griekenland- als om allerlei informele netwerken met familie of landgenoten tot contacten op het
internet en sociale media.

Oorlog en conflict

Internet en mobiele telefonie zijn geen fenomeen van 2015,

Vooreerst is het duidelijk dat de aanhoudende conflictsitu-

maar het gebruik ervan is duidelijk toegenomen. Smartphones

atie in Syrië en in delen van Irak, Afghanistan en andere landen

(uitgerust met GPS en applicaties) vergemakkelijken de organi-

vluchtelingen doet vertrekken. Voor landen zoals Syrië en Irak

satie van de reis. De technologische ontwikkelingen faciliteren

geldt bovendien dat zij relatief dicht bij de buitengrenzen van

de contacten met familie en kennissen in potentiële landen van

de EU liggen.

bestemming, maar ook met en tussen mensensmokkelaars. Meer

Verder blijkt dat veel vluchtelingen uit onder meer Syrië en

dan ooit bevordert dergelijke technologische vooruitgang de

Afghanistan aanvankelijk hun toevlucht zochten in buurlanden.

globalisering. Ze dragen er onmiskenbaar toe bij dat afstanden

De leefomstandigheden in deze buurlanden zijn voor velen

steeds relatiever worden en gebeurtenissen waar ook ter wereld

in 2015 moeilijker geworden. Bovendien is er een gebrek aan

een impact hebben.

perspectief op een snelle verbetering in het land van herkomst,
waardoor de tijdelijke oplossing in deze buurlanden steeds meer

Perceptie

De asielinstroom: een nieuwe dimensie

onder druk kwam te staan. Investeringen in meer ‘bescherming

Ook de perceptie en verwachtingen onder de migranten

in de regio’ en hervestiging - als alternatief voor zij die op zoek

spelen een belangrijke rol in de plotse toename van het aantal

zijn naar een veiliger en beter leven - schoten in 2015 voorals-

aanvragen in 2015. Er was een beeld ontstaan dat veel mogelijk

nog tekort.

is in Europa. Politieke verklaringen kunnen deze verwachtingen

Maar dit verklaart nog niet waarom het aantal migranten in de

beïnvloeden of versterken. Het “Wir schaffen das” van de Duitse

tweede helft van 2015 voortdurend is blijven stijgen en dat er

regeringsleider Angela Merkel is geenszins te beschouwen als de

indicaties waren dat dit verder zou blijven stijgen. Hierbij speel-

oorzaak van de toegenomen migratie, maar de interpretatie van

den de versterking van netwerken en de heersende perceptie

de uitspraak overal in de wereld is wel te beschouwen als een

dat in Europa nu meer dan ooit veel mogelijk was een niet

versterkende factor voor het beeld dat men heeft van Europa.

onbelangrijke rol.

Het is tegen de achtergrond van al deze factoren dat de asielstromen naar de EU in 2015 nieuwe proporties aannamen en

Netwerken

tot een asielcrisis leidden, zelfs in die mate dat de hoekstenen

In 2015 was het duidelijk gemakkelijker geworden om vanuit

van het naoorlogse vluchtelingenrecht in vraag werden gesteld.
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Bescherming
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Bescherming in België

10.798 personen beschermd:
historisch veel

eindbeslissingen. In België bedroeg de gemiddelde beschermingsgraad voor de beslissingen genomen in 2015 52,7 %. Dit
beschermingspercentage is hoger dan ooit tevoren.
Dat de gemiddelde beschermingsgraad aanzienlijk hoger ligt

In 2015 nam het CGVS in totaal voor 22.207 personen een

dan voorgaande jaren, heeft te maken met het stijgend aantal

beslissing in het kader van een asielaanvraag (goed voor 16.937

asielaanvragen waarin een grote beschermingsnood is. Syrië is

beslissingen).

(Fig. 16, p. 27 + Fig. 17 en 18, p. 28)

hier het meest duidelijke voorbeeld van, waarbij het CGVS in
ongeveer 98% van de dossiers een beschermingsstatus uitreikte.

Hiervan betrof het voor 9.150 personen een beslissing tot erken-

(Fig. 15, p. 27)

ning van de vluchtelingenstatus en voor 1.648 personen een
beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2015: nieuwe schriftelijke procedure
voor de afgifte van documenten

Beschermingsgraad: 52,7%

Het CGVS heeft als tweede basisopdracht om aan erkende
De beslissingen tot weigering van een inoverwegingname van

vluchtelingen en staatlozen documenten van burgerlijke stand

een meervoudige asielaanvraag worden meegeteld in het totaal

uit te reiken. Door het toenemend aantal erkenningsbeslis-

aantal eindbeslissingen dat het CGVS per maand neemt.

singen ontstond een groeiende werklast en een achterstand

De beslissingen tot inoverwegingname van een meervoudige

in de afgifte van deze documenten.

asielaanvraag daarentegen, vormen een soort tussenbeslis-

De Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen schakelde

singen en worden niet in de eindbeslissingen opgenomen. Ook

daarom in 2015 over op een schriftelijke procedure waarbij

de intrekkingen en opheffingen worden niet in de eindbeslis-

het documenten per post overmaakt.

singen opgenomen.

Deze eerstelijnsdienst reikte in 2015 meer dan 26.000 docuDe beschermingsgraad is de verhouding van het aantal uit-

menten uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

gereikte beschermingsstatussen (status van vluchteling of subsidiaire beschermingsstatus) ten opzichte van het totale aantal
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Fig. 15

Fig. 16

Evolutie van de
beschermingsgraad
CGVS (dossiers)
/ 2012 > 2015

52,7%

bron CGVS

30%

22,5%

40%

28,1%

50%

37,7%

60%

bron CGVS
Aantal
personen

%

Aantal
dossiers

%

Erkenning van de vluchtelingenstatus

9.150

41,2%

6.757

39,9%

Toekenning van de subsidiaire bescherming

1.648

7,4%

1.365

8,1%

Inoverwegingname van een
meervoudige asielaanvraag

2.069

9,3%

1.470

8,7%

Weigering van inoverwegingname van een
meervoudige asielaanvraag

2.693

12,1%

2.098

12,4%

Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering
van de subsidiaire bescherming

5.372

24,2%

4.239

25,0%

Weigering van inoverwegingname van een
asielaanvraag (E.U. -onderdaan)

30

0,1%

28

0,2%

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

391

1,8%

288

1,7%

62

0,3%

48

0,3%

409

1,8%

337

2,0%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

8

0,0%

8

0,0%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming

74

0,3%

53

0,3%

Weigering van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

6

0,0%

6

0,0%

Opheffing van de vluchtelingenstatus
of subsidiaire bescherming

7

0,0%

7

0,0%

52

0,2%

41

0,2%

181

0,8%

149

0,9%

55

0,2%

43

0,3%

22.207

100 %

16.937

100 %

Beslissingen

20%

Weigering van inoverwegingname van een
asielaanvraag (vluchteling in andere EU lidstaat)

10%

Technische weigering

2015

2014

2013

2012

0%

Bescherming in België

Beslissingen CGVS (personen en dossiers) / 2015

Intrekking van de vluchtelingenstatus
of subsidiaire bescherming
Afstand (afsluiting - vertrek IOM)
Zonder voorwerp (Belgische nationaliteit - overlijden)
Totaal

27

Jaarverslag 2015 - CGVS

Fig. 17

Fig. 18
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9.150

Herkomstlanden met hoogste
beschermingsgraad
In absolute cijfers reikte het CGVS in 2015 het grootst aantal
beschermingsstatussen uit aan personen uit de volgende
herkomstlanden:

(Fig. 19 en 20, p. 29 + Fig. 21, p. 30)

Fig. 19

Fig. 20

Top 10 herkomstlanden
erkenning vluchtelingenstatus
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Top 10 herkomstlanden beide beschermingsstatussen
CGVS (personen) / 2015
bron CGVS
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Eind 2015 steeg het aantal asieldossiers waarin het CGVS
Fig. 22

een asielbeslissing moest nemen tot meer dan 11.000. Dit
is meer dan het dubbele vergeleken dan het aantal dos-

Evolutie van de werkvoorraad
CGVS (dossiers) / 2012 > 2015

siers waarin het CGVS eind 2014 nog geen beslissing nam.

(Fig. 22, p. 31)
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Niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen
(Fig. 23, p. 32 + Fig. 24 en 25, p. 33)

Fig. 23

Beslissingen niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen CGVS (personen) / 2013 > 2015
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Fig. 24

Top 5 herkomstlanden erkenningen van de vluchtelingenstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen) / 2015
bron CGVS
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Fig. 25

Top 5 herkomstlanden toekenningen subsidiaire beschermingsstatus
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Weigering, intrekking of uitsluiting
bij gevaar voor samenleving en
nationale veiligheid: de wet breidt uit

▪▪ Het CGVS kan een asielzoeker uitsluiten van de subsidiaire beschermingsstatus of deze status intrekken
als hij een gevaar vormt voor de samenleving of de
nationale veiligheid, of wanneer de asielzoeker een of

Bij de behandeling van een asielaanvraag onderzoekt het

meerdere misdrijven heeft gepleegd die geen andere

CGVS in de eerste plaats of de asielzoeker een gegronde

uitsluitingsclausule rechtvaardigen, maar wel strafbaar

vrees voor vervolging heeft of een reëel risico op ernstige

zouden zijn met een gevangenisstraf in België. Hierbij

schade loopt bij een eventuele terugkeer naar zijn land van

geldt ook dat de vreemdeling zijn land van herkomst

herkomst. Daarbij gaat ook aandacht naar aspecten die de

heeft verlaten alleen om te ontsnappen aan zijn straf.

nationale veiligheid aangaan.

Desgevallend brengt het CGVS een advies uit over de
verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met

Het CGVS sluit een asielzoeker uit van internationale bescher-

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

ming bij ernstige aanwijzingen dat hij een oorlogsmisdrijf,

▪▪ In elke uitsluitingsbeslissing geeft het CGVS een advies

misdrijf tegen de vrede of een misdrijf tegen de menselijkheid

over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatre-

pleegde of zich schuldig maakte aan handelingen strijdig met

gel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelin-

de beginselen van de Verenigde Naties (terrorisme) of een

genwet.

ernstig, niet-politiek misdrijf pleegde buiten België voordat
hij hier als vluchteling is toegelaten.

De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde aan het
CGVS vragen de vluchtelingenstatus in te trekken indien

Een toegekende beschermingsstatus kan het CGVS intrek-

de vreemdeling een gevaar vormt voor de samenleving

ken indien de betrokkene uitgesloten had moeten zijn van

omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ern-

Bescherming in België

bescherming.

stig misdrijf of als er redelijke gronden bestaan om hem te

In september 2015 trad een nieuwe wet in werking die het

beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

CGVS nieuwe bevoegdheden gaf met betrekking tot gevaar

De minister of zijn gemachtigde kan dit ook doen voor de

voor de samenleving en de nationale veiligheid. Het CGVS

subsidiaire beschermingsstatus indien die werd toegekend

kreeg bijkomende mogelijkheden tot weigering, intrekking

aan een asielzoeker die moet of had moeten uitgesloten zijn

en uitsluiting van een beschermingsstatus:

van subsidiaire bescherming.

▪▪ Het CGVS kan weigeren de status van vluchteling te

Het CGVS ontwikkelde inzake nationale veiligheid een speci-

erkennen of kan de vluchtelingenstatus intrekken indien

fiek beleid met het oog op interne sensibilisering, de uitbouw

de asielzoeker een gevaar vormt voor de samenleving

van onderzoekstools, een grondige opvolging bij indicaties

omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder

van een gevaar voor de nationale veiligheid en samenwerking

ernstig misdrijf, of als er redelijke gronden bestaan om

met de DVZ en inlichtingendiensten.

hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale

Het CGVS screent asieldossiers op indicatoren die verband

veiligheid. In voorkomende gevallen brengt het CGVS

houden met uitsluiting, gevaar voor de samenleving en de

een advies uit over de verenigbaarheid van een verwij-

nationale veiligheid en onderzoekt deze dossiers prioritair.

deringsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de
Vreemdelingenwet.
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Bescherming in de Europese Unie

erkenning van de vluchtelingenstatus van 55% in 2014 naar 74%

Hieronder hernemen we de belangrijkste bevindingen

in 2015. In verhouding nam het aantal beslissingen tot toeken-

(statistieken en toelichting) uit het jaarverslag 2015 van EASO.

ning van de subsidiaire beschermingsstatus en beslissingen tot

www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report

toekenning van een humanitaire status af.

(Fig. 27, p. 37)

53% beschermd:
historisch hoog

Bijna kwart miljoen erkend
als vluchteling

In de EU+ werden in 2015 624.160 first-instance beslissingen

EU+. Dit is een toename van 142% in vergelijking met de 99.455

genomen (beslissingen van beroepsinstanties buiten beschouwing

personen die als vluchteling werden erkend in 2014. De meeste

gelaten), waarvan 327.870 ‘positieve’ beslissingen: beslissingen

beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus werden

tot erkenning van de vluchtelingenstatus, tot toekenning van

genomen door Duitsland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd

de subsidiaire beschermingsstatus of tot toekenning van een

Koninkrijk. Deze beslissingen hebben voornamelijk betrekking

humanitaire status1.

op personen afkomstig uit Syrië, Eritrea en Irak.

74% van de asielzoekers die een positieve asielbeslissing ontving

Het aantal personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus

in 2015 in de EU+, werd erkend als vluchteling, 18% kreeg een

werd toegekend in 2015 binnen de EU+ bleef daarentegen stabiel

subsidiaire beschermingsstatus en 8% kreeg een humanitaire

ten opzicht van 2014 (+1%).

In 2015 werden 241.120 personen erkend als vluchteling in de

status. Dit betekent dat in 2015 in iets meer dan de helft van

Zoals ook de voorgaande jaren het geval was, zijn er aanzienlijke

de beslissingen - 53% - een internationale beschermingsstatus
werd toegekend, een historisch hoog aantal.

verschillen in de gemiddelde beschermingsgraad. De bescher-

(Fig. 26, p. 37)

mingsgraad varieert tussen 12% en 91%. De helft van de EU+

De toename van het aantal positieve beslissingen is voornamelijk

- landen kent beschermingsgraden tussen 31% en 64%. De

toe te schrijven aan de stijging van het aantal beslissingen tot
1

(Fig. 28, p. 38)

interpretatie van de beschermingsgraad per land moet omzichtig
gebeuren. Het spreekt voor zich dat een land dat veel beslissin-

De humanitaire beschermingsstatus is niet geharmoniseerd binnen de
EU+. 21 van de 30 landen van de EU+ kennen een humanitaire status toe
in het kader van een asielprocedure. In België, zoals in een aantal andere
landen, bestaat er een specifieke procedure de toekenning van een
verblijfsstatus op humanitaire (artikel 9bis van de Vreemdelingenwet)
of medische gronden (artikel 9ter van de Vreemdelingenwet).

gen nam voor Syriërs in 2015 een hogere beschermingsgraad
zal hebben in vergelijking met een land dat veel beslissingen
nam in asieldossiers ingediend door personen afkomstig uit de
Westelijke Balkan.
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Fig. 26

Fig. 27

Evolutie First-instance
beslissingen en positieve
first-instance beslissingen
in de EU+ / 2011 > 2015

Trend in het aantal positieve
beslissingen in de EU+, per
type beslissing / Kwartaal 1
– Kwartaal 4 2011 > 2015
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Het Europese
migratie- en asielbeleid
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De Europese Agenda voor Migratie

Het Europese spreidingsplan

De stroom van migranten naar de Europese Unie die sinds 2014
op gang kwam, ging in 2015 onverminderd voort en bereikte
zelfs de kaap van 1 miljoen. Opvallend hierbij was dat een groot

Een van de belangrijkste acties binnen de Europese Agenda

aantal migranten een duidelijke beschermingsnood had. Ze waren

voor Migratie is de ondersteuning van Griekenland en Italië

immers voornamelijk afkomstig uit conflictgebieden. Eveneens

via de relocatie van asielzoekers. Over een periode van twee

opmerkelijk was dat 90% van de migranten de EU bereikte via

jaar – van 2015 tot 2017 - zullen de EU-lidstaten, op basis van

Turkije. Hun vlucht ging gepaard met een risicovolle overtocht

een verdeelsleutel, in totaal 160.000 asielzoekers overnemen

op de Middellandse zee, vaak in gammele bootjes, en met ver-

vanuit Italië en Griekenland. Voor relocatie komen vluchtelingen

schrikkelijke drama’s tot gevolg. Eens in de EU aangekomen

in aanmerking die afkomstig zijn uit herkomstlanden met een

verspreidden de migranten zich over een beperkt aantal EU-

gemiddelde kans van 75% of meer op toekenning van een inter-

lidstaten - zoals bijvoorbeeld Zweden en Duitsland - die een

nationale beschermingsstatus (vluchtelingenstatus of subsidiaire

onevenredig aantal asielaanvragen te verwerken kreeg. De nood

beschermingsstatus) in de EU.

aan een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid
werd eens te meer duidelijk.

Om dit relocatieproces te realiseren werd het zogenaamde hotspotconcept in het leven geroepen. Hotspots zijn plaatsen aan de

Sinds het begin van de asielcrisis deed de Europese Unie op een

buitengrenzen van de Europese Unie, waar men migranten die

relatief korte termijn een ongezien aantal voorstellen en nam

via de Middellandse Zee in Italië en Griekenland aan wal kwamen,

het tal van belangrijke beslissingen. De Europese Agenda

registreert en identificeert. Deze hotspots werden voorzien op

voor Migratie van 13 mei 2015 heeft een geïntegreerde,

Lampedusa en Sicilië en op een aantal Griekse eilanden (Lesbos,

coherente aanpak van de migratieproblematiek voor ogen

Chios, Samos, Leros).

met een uitgebreid pakket maatregelen op korte, middellange
en lange termijn.
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Relocatie van 6 Eritreeërs
uit Italië naar België in 2015
Volgens de verdeelsleutel opgenomen in de
Raadsbesluiten inzake relocatie van 14 en
25 september 2015, moet België bijna 4.000
vluchtelingen overnemen uit Griekenland en
Italië. België startte in oktober 2015 met de
organisatie van de relocatie van 30 vluchtelingen vanuit Italië. Op 18 december 2015

Het Europese
hervestigingsplan
Relocatie beoogt meer solidariteit tussen Italië en Griekenland en de andere

De Syrische vluchtelingencrisis groeide

Europese lidstaten. Hervestiging drijft de

in 2015 uit tot de zwaarste humanitaire

solidariteit op met derde landen. Europa

crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het

nam in 2015 belangrijke initiatieven inzake

conflict in Syrië woedde in alle hevigheid

hervestiging.

verder en er kwam geen concreet uitzicht

kwam een eerste groep van 6 Eritreeërs uit

De Europese Agenda voor Migratie voorzag

Italië in België aan.

in een uitbreiding van de mogelijkheden
tot legale binnenkomst in de EU via her-

Rol van het CGVS

vestiging. Op 20 juli 2015 bereikten de

bij relocatie

2015-2017 22.504 vluchtelingen, voorna-

Het CGVS coördineert als Nationaal Contactpunt Relocatie de operationele organisatie
van relocatie van vluchtelingen vanuit Italië
en Griekenland naar België. Dit is een proces
waar op Belgisch niveau meerdere partners
bij betrokken zijn: de Dienst Vreemdelin-

De Europese Agenda voor Migratie

genzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de

Sterke uitbreiding
van het aantal
hervestigingsplaatsen
voor Syriërs

EU-lidstaten een akkoord om in de periode
melijk Syriërs, te hervestigen naar Europa.
Ook EU-lidstaten zonder hervestigingservaring boden binnen dit nieuwe schema
hervestigingsplaatsen aan. De Belgische
regering engageerde zich - binnen dit Europese hervestigingsplan – tot de hervestiging van 1.100 vluchtelingen naar ons land.

Federale Politie en Fedasil. Concreet dragen

Het aantal hervestigingen naar de EU

Italië en Griekenland aan het CGVS de dos-

neemt jaarlijks toe. Alle EU-landen samen

siers voor van personen die voor relocatie

hervestigden in 2015 8.155 vluchtelingen,

naar België in aanmerking komen. De Belgi-

waaronder 4.265 Syriërs. Dit blijft echter

sche autoriteiten screenen de dossiers om

slechts 10% van het aantal hervestigingen

na te gaan of er geen aanwijzingen zijn van

wereldwijd in 2015 - 81.893.

op een vreedzame oplossing. Het aantal
Syrische vluchtelingen bleef dan ook stijgen: in december 2015 bedroeg het aantal
Syrische vluchtelingen in de regio bijna
4,6 miljoen (4.595.198 om precies te zijn).
Steeds meer Syriërs, ongeveer een half miljoen in de loop van het jaar 2015, waagden
de oversteek naar Europa. Om solidariteit
te tonen met de landen in de regio en om
de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen
- zij het in beperkte mate - de mogelijkheid te geven legaal naar Europa te reizen,
breidde het aantal hervestigingsplaatsen
voor Syrische vluchtelingen sterk uit.

problemen inzake openbare orde, nationale
veiligheid of uitsluiting.
De eigenlijke transfer van asielzoekers wordt
georganiseerd in samenwerking met de Internationale organisatie voor Migratie (IOM).
Eens in België aangekomen, vragen de personen asiel aan bij de DVZ en doorlopen ze de
asielprocedure, net zoals andere asielzoekers.

43

Jaarverslag 2015 - CGVS

Het Belgische
hervestigingsprogramma:
aankomst van Syriërs
en Congolezen in 2015
België bekijkt, voor het invullen van het
jaarlijks hervestigingsquotum, in de eerste
plaats de beschermingsnood van de verschillende vluchtelingenpopulaties wereld-

Rol van het CGVS
bij hervestiging
België aanvaardt enkel hervestigingsvoordrachten door UNHCR. Enkel na toekenning

Europa zette bijkomend in op de uit-

van de vluchtelingenstatus en na een gron-

breiding van de ‘search and rescue’

dige screening van de hervestigingsnood

operaties in de Middellandse Zee. Het

door UNHCR, neemt België de dossiers in

verleende ook financiële en praktische

aanmerking.

bijstand aan de Balkanlanden - Servië,

wijd. UNHCR brengt dit jaarlijks in kaart.

Het CGVS speelt, gelet op haar bescher-

Het Belgische hervestigingsprogramma

mingsmandaat en landenexpertise, een

focust, gezien de situatie in Syrië, sinds

sleutelrol in het selectieproces.

2014 sterker op Syrische vluchtelingen.

Bijkomende
crisismaatregelen

Slovenië en Kroatië - die onder sterke druk
kwamen te staan door de in- en doorstroom van migranten. Ten slotte nam
de EU ook maatregelen om de oorzaken

Na de voordracht door het UNHCR licht het

die aan de basis liggen van migratie uit

In 2015 werden 276 vluchtelingen naar

CGVS deze dossiers voor een eerste keer

derde landen aan te pakken.

België hervestigd.

grondig door. De Belgische veiligheidsdien-

In 2015 werden 188 Syrische vluchtelingen

sten screenen de voorgedragen dossiers.

Tijdens een topontmoeting tussen de EU
en de Afrikaanse landen op Malta op 11 en

hervestigd naar België, uit Libanon (141),

Het CGVS organiseert vervolgens een

12 november 2015 werd overeengekomen

Turkije (43) en Jordanië (4).

selectiemissie naar het opvangland en

om een EU Noodtrustfonds op te richten

neemt er interviews af van de voorge-

voor Afrika. Dit fonds, gespijsd door de

dragen vluchtelingen met het oog op de

Europese Commissie en de lidstaten, stelt

verificatie van hun actuele vrees voor

1,8 miljard euro ter beschikking voor pro-

vervolging in de zin van de Vluchtelin-

jecten die de oorzaken die aan de basis

genconventie.

liggen van migratie, aanpakken.

Naast Syrische vluchtelingen blijft België
in zijn hervestigingsprogramma aandacht
besteden aan Congolese vluchtelingen.
In 2015 werden in totaal 88 Congolese
vluchtelingen hervestigd uit Burundi.

De Europese Agenda voor Migratie

Het CGVS maakt op basis van de ingewonnen informatie een selectie-advies
over aan de Staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, die vervolgens de instructie
geeft aan de Dienst Vreemdelingenzaken
om voor de geselecteerde groep reisdocumenten voor de komst naar België op
te maken.

Het EU-Turkije
Actieplan
In haar zoektocht naar een geïntegreerde
oplossing, zette de EU ten slotte ook meer
in op samenwerking met Turkije, dat een

www.hervestiging.be

sleutelrol heeft in de beheersing van de
migratiecrisis. Op 29 november 2015 werd
het EU-Turkije actieplan ondertekend,
waarin een eerste aanzet werd gegeven
voor de verbetering van de situatie van
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de meer dan 2,5 miljoen Syrische vluch-

uitrol van de relocatie- en hervestigings-

telingen in Turkije (situatie eind 2015),

programma’s. Ondanks de uitbreiding van

de versterking van de strijd tegen smok-

het personeelskader met 30 medewerkers

kelnetwerken en striktere grenscontroles.

en een substantiële verhoging van het
budget, bleven de middelen toegekend

De cruciale
ondersteuningsrol
van EASO

aan EASO in 2015 relatief beperkt.
EASO maakte in 2015 wel een duidelijke
omslag in haar werking, en zet prioritair in
op de operationele ondersteuning van
lidstaten onder druk, met name Griekenland en Italië. In 2015 ontplooide EASO
in het kader van het relocatieproces 37
nationale experten in Italië en 32 in Griekenland. Het CGVS stelde in 2015 twee
protection officers als EASO-expert ter
beschikking om bij te dragen aan de uitrol
van hotspots in Italië en Griekenland.
Daarnaast speelt EASO een sleutelrol in

Het Europees Asielondersteuningsbureau
(EASO) vierde in 2015 haar vierde verjaardag. Uitvoerend directeur Dr. Klaas
Robert K. Visser bouwde EASO om tot
een agentschap dat, met relatief beperkte
middelen, de basis legt voor praktische

De Europese Agenda voor Migratie

samenwerking en asielharmonise-

de versterking van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Zo is het
opzetten van het Information Documentation System (IDS) een interessante ontwikkeling met het oog op de evaluatie en
monitoring van de asielsystemen in de
EU-lidstaten.

ring binnen de EU. EASO heeft duidelijk

Tot slot zette EASO de eerste concrete

haar plaats verworven op de Europese

stappen om ook op het vlak van asiel tot

scène. EASO’s expertise op het vlak van

meer beleidsconvergentie te komen

asiel wordt alom erkend. Dr. Visser werd

tussen de lidstaten.

als uitvoerend directeur, eerst tijdelijk
en nadien definitief, opgevolgd door Dhr.

https://easo.europa.eu/

José Carreira.
De verwachtingen ten aanzien van de rol
van EASO bij de implementatie van de
Europese Agenda voor Migratie waren
hooggespannen, zowel inzake de operationalisering van de hotspots als inzake de
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Budgettaire context
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Budgettaire context –
het CGVS wordt versterkt

Bijkomende middelen

Bij de toekenning van bijkomend personeel ging de Ministerraad
uit van extra output (meer beslissingen) van het CGVS “rekening
houdend met het profiel van een groot gedeelte van de herkomst-

In de eerste helft van 2015 daalde het personeelsbestand van

landen waarvoor een stijging zich voordoet”. Hierbij wees men

het CGVS verder, voornamelijk door lineaire besparingen en

op het volgende: “Het gaat immers om profielen waarbij zeer

mechanismes die de mogelijkheid tot vervanging van vertrekkend

velen in aanmerking komen voor de toekenning van een status

personeel sterk beperkten.

van vluchteling of subsidiaire bescherming. Ook in die gevallen

Ten gevolge van de sterke stijging van het aantal asielaanvragen

moet elk dossier nog steeds individueel onderzocht worden.

kende de regering aan alle instanties die betrokken zijn bij de

Maar in vele gevallen kan dit ‘sneller’ gebeuren in vergelijking

opvang van asielzoekers of de behandeling van asielaanvragen

met een doorsnee dossier”. Hierbij beoogde men voornamelijk

bijkomende middelen toe. In de eerste plaats maakte de rege-

de behandeling van dossiers van personen afkomstig uit Syrië,

ring bijkomende budgetten vrij voor Fedasil, verantwoordelijk

Eritrea en Irak.

voor de opvang van asielzoekers. Op 28 augustus 2015 besliste

In 2016 is de situatie echter fundamenteel gewijzigd:

de ministerraad om ook aan het CGVS bijkomende middelen toe
te kennen voor de werving van 120 medewerkers: 105 VTE (vol-

▪▪ De achterstand van dossiers voor personen afkomstig uit

tijds equivalenten) attachés van niveau A en 15 administratieve
assistenten van niveau C.

Eritrea is weggewerkt.

(Fig. 29 en 30, p. 49)

▪▪ De achterstand van dossiers van personen afkomstig uit
Syrië zal waarschijnlijk tegen begin oktober 2016 weggewerkt zijn.

Personeelsbestand: geen volledig
effect van versterking

▪▪ Door een beleidswijziging voor Irak, beslist in oktober 2015,
is het niet langer mogelijk of verantwoord de dossiers van

Het CGVS deed al het mogelijke om bijkomend personeel snel

personen afkomstig uit Irak ’ingekort’ te behandelen.

aan te werven en de nodige vorming te geven. Ten gevolge van
mechanismes gericht op de beperking van de mogelijkheid tot
vervanging van vertrekkend personeel had de extra werving van
105 medewerkers echter geen volledig effect.
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Fig. 29

Personeels- en werkingsuitgaven / 2015
bron FOD Binnenlandse Zaken

Personeel
Statutair personeel

€ 13.861.191

Contractueel personeel

€ 9.808.065

Algemene werking
Algemene werkingsuitgaven

€ 4.857.872

Werkingsuitgaven ICT

€ 145.592

Investering
Algemene investeringsuitgaven

€ 73.762

Investeringsuitgaven ICT

€ 244.304

Budgettaire context – het CGVS wordt versterkt

Totale personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen

Fig. 30

€ 28.990.786

Overzicht evolutie personeelsbestand / 2012 > 2015
bron FOD Binnenlandse Zaken

Mandaatfuncties

1

Niveau A

Niveau B, C en D

Totaal VTE

Situatie eind 2012

3

346,60

128,50

475,10

Situatie eind 2013

3

335,97

116

451,97

Situatie eind 2014

3

308,88

111,18

419,98

Situatie april 2016

3

369,77

123

492,77

1

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

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
WTC II
Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL
Tel +32 2 205 51 11
Fax +32 2 205 51 15

cgvs.info@ibz.fgov.be
www.cgvs.be
Helpdesk asielprocedure
Openingsuren: ma-vrij: van 8u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u
Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV
Tel +32 2 205 53 05
Fax +32 2 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be
Openingsuren: ma-vrij: van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u
Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen
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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Meer weten over het CGVS ?



Ontdek extra informatie op
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