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CGVS nam recordaantal
beslissingen in 2016

België is gastvrij voor vluchtelingen. Wie bescherming nodig

systeem – conform Europese kwaliteitsnormen – praktisch niet

heeft, kan in België rekenen op bescherming. Hiervoor staat het

meer mogelijk is. Dit werd mij duidelijk door de in 2015 ontstane

CGVS garant. Met als resultaat voor 2016 dat het CGVS aan 15.478

migratiestroom vanuit Turkije via Griekenland en de Balkanlanden

personen de status van vluchteling of subsidiaire bescherming

naar West- en Noord-Europa. In verschillende herkomstlanden

heeft toegekend. Dit is een record. Nooit eerder heeft het CGVS

ontstond toen de perceptie dat het uiterst gemakkelijk is om

zo veel personen een status toegekend. Maar het CGVS is niet uit

naar Europa te reizen en er goede opvang te verkrijgen. Die

op records. Het wenst gewoon op consequente wijze zijn opdracht

vluchtelingenstroom werd hierdoor voortdurend groter. Een

uit te voeren, door voor elke asielzoeker grondig na te gaan of er

reeks maatregelen begin 2016 doorbrak die perceptie. Zonder

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico bij terug-

die maatregelen had Europa er vandaag totaal anders uitgezien.

keer bestaat. Het CGVS kent een status toe indien het een nood

Vandaag is de situatie anders, maar nog steeds problematisch.

aan bescherming vaststelt. Op even consequente wijze neemt

Dagelijks horen we berichten over verdrinkingsdoden op de Mid-

het een weigeringsbeslissing als die nood niet wordt vastgesteld.

dellandse Zee, nu op de route vanuit Libië naar Italië. Bovendien

Met mijn medewerkers wens ik die opdracht zo goed en effectief

kan Europa opnieuw geconfronteerd worden met een hoge vluch-

mogelijk uit te voeren. Het engagement van mijn medewer-

telingenstroom, bijvoorbeeld door een sterke bevolkingsgroei in

kers is groot. Wij zijn ons bewust van het belang om goed en

Afrika gecombineerd met de praktijken van mensensmokkelaars,

kwaliteitsvol werk af te leveren. Wij zijn er ons ook van bewust

die er niet voor terugschrikken steeds driester op te treden. De

dat het uiterst belangrijk is om beslissingen binnen korte tijd te

EU is zich hiervan bewust. En de EU is volop bezig zijn beleid

nemen. Zo nemen we voor de asielzoekers zo snel mogelijk de

te versterken en effectiever te maken. Maar het blijft moeilijk

stress van de onzekerheid weg. In 2016 hebben wij al een deel

vooruitgang te boeken, onder meer door een tekort aan overeen-

van de achterstand die eind 2015 ontstaan was, weggewerkt.

stemming en solidariteit tussen de lidstaten. Het is nochtans heel

We streven ernaar de rest tegen midden 2018 weg te werken.

belangrijk – voor de toekomst van ons allen - om een effectief
asielbeleid te ontwikkelen, zowel op korte termijn, maar vooral

België kan gastvrij voor vluchtelingen blijven. Maar dit is

op langere termijn.

slechts mogelijk, als België er met de EU in slaagt een asielbeleid
te ontwikkelen, waarin zowel het recht op asiel als de nood aan

Bij dit beleid moet het recht op asiel een van de hoekstenen

begrenzing of controle van migratie centraal staan. Wij moeten

blijven: wie in de EU aankomt en voor wie er een nood aan

er ons van bewust zijn dat de migratie naar de EU problematische

bescherming bestaat, moet absoluut op bescherming kunnen

proporties kan aannemen waardoor een goed beheer van het asiel-

rekenen. Hiervoor moet de verdere uitbouw van het EU gemeen-
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schappelijk asielsysteem versterkt worden. We moeten push-backs
(het terugsturen van personen zonder na te gaan of er reden tot
asiel aanwezig is) te allen prijze uitsluiten. Het verplaatsen van
de hotspots naar landen buiten de EU kan enkel onder strikte
voorwaarden, waaraan de landen in Noord-Afrika nu niet voldoen.
Tegelijkertijd moet de EU de controle op migratie versterken:
onder meer door betere grenscontrole, door de kwaliteit van de
opvang en procedure in de hotspots te verbeteren, door er een
effectieve selectie uit te voeren, inclusief de organisatie van terugkeer voor wie geen nood aan bescherming heeft, door de aanpak
van smokkelnetwerken in de EU en ook in de transitlanden sterk
op te voeren. Ten slotte moet er een meer globale aanpak komen.
Op korte termijn onder meer door gevoelig meer middelen in te
zetten voor ’protection in the region‘, bijvoorbeeld voor opvang
van vluchtelingen in buurlanden van conflicthaarden. Op lange
termijn door op zoek te gaan naar structurele oplossingen in de
herkomstlanden zelf.
Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Brussel, augustus 2017.
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Asielaanvragen
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Asielaanvragen in België

Na de crisis, normalisatie
van de situatie

In 2016 daalde het aantal asielaanvragen met 68%
in vergelijking met 2015.

Sterke daling van het aantal
asielaanvragen
In 2016 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 18.710
asielzoekers, 68% minder dan in 2015, toen er 44.760 asielzoekers
werden geregistreerd.

(Fig. 1, p. 11)

Deze daling wordt ook waargenomen in de meeste landen van
de Europese Unie. Zij is voornamelijk het gevolg van het akkoord
tussen de EU en Turkije en het sluiten van de route tussen Turkije
en Griekenland.
Terwijl we in januari 2016 nog 2.842 asielzoekers telden, daalde
dit aantal vervolgens geleidelijk tot 1.089 asielzoekers in juni
(laagste cijfer sinds vijf jaar). Daarna steeg het aantal maandelijks
geregistreerde asielzoekers opnieuw licht alvorens tegen eind
2016 stabiel te worden.
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Fig. 1

Fig. 2

Evolutie aantal personen
dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen (totaal)
indiende / 2009 > 2016

Maandelijkse evolutie aantal
personen dat enkel- en
meervoudige asielaanvragen
(totaal) indiende / 2016

50.000

3.000

1.579

1.614

1.705

1.496

1.673

1.322

1.089

1.193

1.374

1.500

1.300

18.710

20.000

1.523

2.000

22.848

21.222

25.000

2.500
28.351

30.000

26.559

35.000

22.954

40.000

32.271

45.000

2.842

bron Dienst Vreemdelingenzaken

44.760

bron Dienst Vreemdelingenzaken

1.000

15.000
10.000

500

5.000
0

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1

2

3

4

5

Maandelijkse evolutie

Asielaanvragen in België

2009

0

11

Jaarverslag 2016 - CGVS

6

7

8

9

10 11 12

Het aantal eerste aanvragen
daalde met 62,4%

Fig. 3

Evolutie aantal personen
dat enkel- en meervoudige
asielaanvragen (opgesplitst)
indiende / 2010 > 2016

In 2016 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 14.670 personen die een eerste asielaanvraag indienden en 4.040 personen
die een meervoudige asielaanvraag indienden. Het aantal personen dat een eerste asielaanvraag indiende, daalde aanzienlijk in
vergelijking met 2015 (- 62,4%, 24.394 eerste asielaanvragen
minder) en bereikte het niveau van het geregistreerde aantal in

bron Dienst Vreemdelingenzaken

2014, 14.131 personen.

In 2016 is meer dan een asielaanvraag
op vijf een meervoudige aanvraag
Hoewel er in 2016 1.656 meervoudige asielaanvragen minder
meervoudige aanvragen verhoudingsgewijs slechts 12,7% van

(Fig. 3, p. 12)

Sterke daling van het aantal
asielaanvragen Syrië, Irak en Afghanistan

personen uit Afghanistan, Syrië en Irak. Terwijl deze drie landen in

2013

9.161
12.061
9.899

woordigden ze in 2016 slechts 35%. De landen van herkomst van

4.884

0

de asielzoekers waren in 2016 dus gediversifieerder dan in 2015.
Afghanistan (2.767 personen tegen 8.308 in 2015, driemaal

18.452

28.351

25.583
32.271
21.675
26.559

20.000

40.000

60.000

Aantal personen dat een meervoudige

minder), Syrië (2.766 personen tegen 10.415 in 2015, bijna

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

viermaal minder) en Irak (1.179 personen tegen 9.469 in 2015,
achtmaal minder) blijven echter de eerste drie landen van
herkomst van asielzoekers in 2016.

asielaanvraag indiende

Guinee (924 personen) en Somalië (847 personen, meer dan de

Totaal aantal asielaanvragen

helft minder in vergelijking met 2015) komen op de vierde en de
vijfde plaats. Daarna volgen Albanië, Turkije, Rusland, 'Onbepaald'
(hoofdzakelijk Palestijnen) en de DR Congo.

21.222

6.688

2010

2015 63% van alle asielaanvragen in België uitmaakten, vertegen-

Asielaanvragen in België

8.717
14.131
22.848

2011
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39.064
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Het minder hoge aantal asielaanvragen in 2016 dan in 2015 is

14.670
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5.696

2015

werden geregistreerd dan in 2015, vertegenwoordigde het aantal
het totaal in 2015 tegen 21,6% in 2016.

4.040

2016

(Fig. 4 en 5, p. 13)
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Fig. 4

Fig. 5

Top 10 herkomstlanden
aantal personen dat enkel- en
meervoudige asielaanvragen
(totaal) indiende / 2016

Top 5 maandelijkse evolutie
aantal personen dat een
enkelvoudige asielaanvraag
indiende / 2016
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Voor het merendeel jonge mannen

Fig. 6

In 2016 bedroeg het percentage mannelijke asielzoekers 63,9%
tegen ongeveer 70% in 2015.

Verhouding man-vrouw
asielinstroom / 2016

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

Het profiel van de asielzoekers varieert naargelang van het land.
Voor sommige landen is er een duidelijk mannelijk overwicht:

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Afghanistan (86%) en Irak (67%). Voor andere landen zoals
Syrië, Somalië, Rusland en de DR Congo is de verdeling tussen
de geslachten ongeveer evenwichtig. Een meer evenwichtige
verdeling betekent een groter percentage koppels en gezinnen.
45,53% van de personen die in 2016 asiel aanvroegen in België,
waren tussen 18 en 34 jaar, 21,92% was tussen 35 en 64 jaar,
21,15% was jonger dan 14 jaar, 10,29% tussen 14 en 17 jaar en

36,1%

ongeveer 1% was 65 jaar of ouder.

63,9%

Asielaanvragen in België

Vrouw (6.746 personen)

Man (18.710 personen)
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Fig. 7

Top 10 herkomstlanden:
verhouding man-vrouw / 2016

0

Afghanistan

Irak

Guinee

Somalië

Turkije

Man

15

Jaarverslag 2016 - CGVS

Rusland

Onbepaald

307

294

226

456

348

376

287

449

304

513

Albanië

Asielaanvragen in België

Vrouw

Syrië

413

382

500

390

1.000

434

789

1.500

368

1.454

2.000

556

2.500

1.312

3.000

2.385

bron Dienst Vreemdelingenzaken

DR Congo

Niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen (NBMV)
Het jaar 2016 bood voor de doelgroep minderjarigen meerdere uitdagingen. Door het grote aantal

Fig. 8

Evolutie aantal asielaanvragen ingediend
door niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen / 2014 > 2016*
bron Dienst Vreemdelingenzaken

asielaanvragen in de tweede helft van 2015 en
het eerste trimester van 2016 van hoofdzakelijk
Afghaanse niet-begeleide minderjarigen, nam de
achterstand bij de behandeling van deze aanvragen

Niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen

snel toe. Om deze achterstand zo vlug mogelijk
en op kwalitatieve wijze weg te werken, nam het

2014

2015

2016

496

3.099

1.021*

CGVS verschillende maatregelen. Het team van
gespecialiseerde protection officers dat instaat
voor de behandeling van asielaanvragen ingediend
door niet-begeleide minderjarigen, breidde uit. Alle

Fig. 9

Deze staat bekend om zijn werk met getrauma-

Evolutie verhouding
jongen-meisje asielinstroom
niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen / 2009 > 2016*

tiseerde kinderen. Zo zorgde Solentra voor een

bron Dienst Vreemdelingenzaken

nieuwe teamleden genoten de EASO-opleiding
‘Interviewing Children’. Om de kwaliteit van het
werk nog op te voeren, deed het CGVS ook een
beroep op de expertise van de vzw Solentra, de
psychiatrische jongerenafdeling van het UZ Brussel.

bijkomende opleiding van 3 dagen, gericht op
cultuursensitiviteit en het horen van getraumati-

Jongens

Asielaanvragen in België

seerde kinderen.

Meisjes

2009

78,0%

22,0%

2010

72,9%

27,1%

2011

77,9%

22,1%

2012

74,7%

25,3%

(NBMV) 1.021, een sterke daling in vergelijking

2013

67,6%

32,4%

met 2015 (3.099 aanvragen). Met 537 aanvragen

2014

71,4%

28,6%

duidelijk in de meerderheid. Daarna volgen Guinee

2015

92,5%

7,5%

(77), Syrië (76 tegen 467 in 2015), Albanië (49) en

2016

86,8%*

Sterke daling van de
niet-begeleide minderjarigen
In 2016 bedroeg het aantal asielaanvragen van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

(tegen 2.013 in 2015) waren de Afghaanse NBMV

Somalië (42).

(Fig. 8 en 9, p. 16 + Fig. 10, p. 17)
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13,2%*

Fig. 10

Top 5 herkomstlanden asielaanvragen ingediend door
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (personen) / 2016*
bron Dienst Vreemdelingenzaken

Afghanistan
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Andere landen: 240
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Asielaanvragen in België

In 2016 vroegen 1021 niet-begeleide minderjarigen asiel aan, waaronder 135 meisjes.

* Situatie 12 april 2017. De Dienst Vreemdelingenzaken 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 niet-begeleide vreemdelingen die louter
verklaarden minderjarig te zijn en effectieve NBMV.
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500

600

Gehoren via videoconferentie
In juni 2016 startte het CGVS een proefproject rond videogehoren.
Tot eind 2016 werden 50 gehoren op het CGVS via videoconferentie
met asielzoekers afgenomen die zich in het centrum voor
Illegalen van Merksplas bevonden. Het proefproject werd positief
geëvalueerd en er werd beslist om het in de toekomst uit te
breiden naar andere gesloten centra.
Gehoren via videoconferentie hebben als voordeel dat ze snel
ingepland kunnen worden. Bovendien verliezen de protection
officer en tolk geen tijd om zich naar het gesloten centrum te
verplaatsen.
Het CGVS nam de nodige technische en organisatorische maatregelen die de geheimhouding en confidentialiteit van het asiel-

Asielaanvragen in België

onderzoek garanderen.
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Asielaanvragen in de Europese Unie

2016 het jaar waarin het tweede hoogste aantal asielaanvragen

Hieronder hernemen we de statistieken en toelichting die

werd geregistreerd, sinds men asieldata verzamelt op EU-niveau

Eurostat op haar website ter beschikking stelt, alsook de

(2008). Het aantal asielaanvragen bereikte een piek in augustus

belangrijkste bevindingen uit het jaarverslag 2016 van EASO.

2016 (141.000).

Het jaarverslag 2016 van EASO biedt een ruim overzicht
van het aantal en de aard van de asielaanvragen in alle 28

96% eerste asielaanvragen

EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein
en IJsland (de EU+). Asielaanvragen van EU-onderdanen

96% van de asielaanvragen in de EU+ waren eerste asielaan-

en personen aangekomen in het kader van hervestiging

vragen. Het aandeel van meervoudige aanvragen hangt sterk

worden niet meegerekend.

samen met de nationaliteit van de aanvrager. Ruim 98 – 99%

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Asylum_statistics

van de aanvragen van Syriërs, Irakezen of Afghanen zijn eerste
asielaanvragen, terwijl bijvoorbeeld 67% van de Servische asielaanvragen in 2016 een eerste asielaanvraag betreft. (Fig. 11, p. 21)

www.easo.europa.eu/annual-report

Wegwerken registratieachterstand
van personen aangekomen in 2015

Bijna 1,3 miljoen
asielaanvragen: 7% minder
ten opzichte van 2015

Begin 2016 bleef het aantal asielaanvragen hoog. Een deel van
deze aanvragen betrof personen die in 2015 reeds in de EU waren
aangekomen maar wiens asielaanvraag pas in 2016 officieel
werd geregistreerd. Tijdens de zomermaanden verhoogden de
EU+ landen hun capaciteit om de asielaanvragen te registreren.

In 2016 registreerden de 32 EU+ landen 1.291.785 personen

Deze verhoogde capaciteit, in combinatie met een piek van

die een asielaanvraag indienden. Dit is een daling van 7% ten

asielzoekers die de EU bereikten via de Centrale Mediterrane

opzichte van 2015 toen een recordaantal van bijna 1,4 miljoen

route, zorgde in augustus voor een hoogtepunt van meer dan

asielaanvragen werd geregistreerd. Ondanks de daling, was

141.000 aanvragen in de EU+. Vanaf oktober daalde het aantal
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Fig. 11

Fig. 12
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9 10 11 12

asielaanvragen: Duitsland werkte zijn registratie-achterstand

in dalende lijn lag. Twee op drie Afghaanse aanvragen werden

weg, terwijl andere landen het aantal aanvragen zagen stijgen. In

geregistreerd in Duitsland.

december werd het laagste aantal asielaanvragen geregistreerd:
65.310.

11% van de Afghaanse asielzoekers waren minderjarig. Zij maken

(Fig. 12, p. 21)

38% uit van alle minderjarigen die asiel aanvroegen in de EU+.

Bestemmingslanden

10% uit Irak
Samen met Syrië en Afghanistan behoort Irak tot de top 3 van

Duitsland registreerde het hoogste aantal asielaanvragen

belangrijkste herkomstlanden, die in totaal ongeveer de helft

(745.265) in de EU+. Italië (122.960), Frankrijk (84.270), Grie-

van de asielzoekers in de EU+ uitmaken.

kenland (51.110) en Oostenrijk (42.285) vervolledigen de top vijf

Het aantal asielzoekers uit Irak (130.000) is constant gebleven

van belangrijkste bestemmingslanden. 81% van de asielaanvragen
werden in deze vijf landen van de EU+ ingediend. België telde met

ten opzichte van 2015. In augustus kende het aantal Iraakse

18.325 asielzoekers in 2016 in absolute cijfers het elfde hoogste

asielaanvragen een piek: 14.450 aanvragen. De laatste vier

aantal asielaanvragen in de EU+, net na Bulgarije. (Fig. 13, p. 23)

maanden van het jaar nam hun aantal af. Bijna drie kwart van
de Iraakse aanvragen werd in Duitsland ingediend.

Herkomst: Syrië, Afghanistan en Irak

Pakistan en Nigeria

26% van de asielaanvragen in 2016 in de EU+, werd ingediend

Pakistan (50.040 aanvragen) en Nigeria (48.855) vervolledigden

door personen afkomstig uit Syrië. Afghanistan is het tweede

de top 5. In tegenstelling tot het aantal aanvragen van Syriërs,

belangrijkste herkomstland (15%), gevolgd door Irak (10%),

Afghanen en Irakezen dat daalde ten opzichte van 2015, steeg het

Pakistan (4%), Nigeria (4%), Iran (3%), Eritrea (3%), Albanië

aantal aanvragen van personen uit Pakistan met 3%. Het aantal

(3%), Rusland (3%) en Somalië (2%). Deze top tien maakt 72%

Nigeriaanse aanvragen verhoogde zelfs met 51%. 56% van de

van alle aanvragen uit. (Fig.

Nigeriaanse aanvragen werd ingediend in Italië.

14, p. 23)

Asielaanvragen in de Europese Unie

26% uit Syrië

Minder asielzoekers uit de Westelijke Balkan

Het reeds 6 jaar aanhoudende conflict in Syrië bleef in 2016 een

Het aantal asielzoekers uit de Westelijke Balkan daalde sterk in

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

2016, nadat de EU+ in de eerste helft van 2015 met een grote

het aantal Syrische asielaanvragen met 11% daalde ten opzichte

instroom was geconfronteerd. Ondanks deze daling staat Albanië

van 2015, dienden in 2016 342.025 Syriërs een asielaanvraag in

in 2016 nog steeds in de top 10 van belangrijkste herkomstlanden.

de EU+ in. Syrië is het belangrijkste herkomstland sinds 2013.
79% van de Syrische asielaanvragen in de EU+ werd ingediend
in Duitsland.

15% uit Afghanistan
Het aantal asielzoekers uit Afghanistan daalde met 3% ten
opzichte van 2015. Afghanistan staat sinds vijf jaar in de top 5
van belangrijkste herkomstlanden. Tijdens de eerste jaarhelft
van 2016 steeg het aantal Afghaanse asielaanvragen terwijl
in de tweede helft van 2016 het aantal Afghaanse aanvragen
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Getuigenis van Romain,
protection officer op het CGVS
bij voor de behandeling van Syrische
In 2015 en 2016 wierf het CGVS een honderdtal nieuwe pro-

asielaanvragen. Vandaag behandel

tection officers aan. Deze aanwerving was nodig om het hoofd

ik nog altijd enkele Syrische dossiers,

te bieden aan de aanzienlijke stijging van het aantal asielaan-

bijvoorbeeld in het kader van een

vragen in 2015. De protection officer is de sleutelfiguur voor

missie in het buitenland. Sinds een

het vervullen van de basisopdracht van het CGVS. Hij hoort

jaar behandel ik ook Burundese

de asielzoeker en onderzoekt daarna of de motieven van de

asielaanvragen en meer recentelijk

asielaanvraag beantwoorden aan de criteria die kunnen leiden

aanvragen uit Rwanda.

tot een beschermingsstatus. Op basis van zijn analyse stelt hij

Ik vind mijn werk zinvol. Ik denk dat de meeste van mijn col-

een voorstelbeslissing op. Deze behandeling van asieldossiers

lega’s dit gevoel delen. Het vereist veel bekwaamheden: je moet

eist een grote expertise om deze dossiers zowel kwalitatief als

een beetje jurist, een beetje antropoloog, een beetje psycholoog

op korte termijn te kunnen behandelen. Om deze opdracht uit

zijn en je moet iets afweten van humanitaire aangelegenheden

te voeren, kregen de nieuwe protection officers een intensieve

en van internationale politiek. Hierdoor kunnen we een vrij ruime

opleiding. Romain, die op 16 november 2015 op het CGVS in

en grondige expertise ontwikkelen. Maar dit biedt ook heel wat

dienst trad, is een van deze protection officers.

“

uitdagingen, die soms ons petje te boven gaan. We hebben een
grote verantwoordelijkheid, aangezien de beslissingen die we

De opleiding voor nieuwe protection officers duurt een

nemen, ernstige gevolgen hebben. We moeten kunnen omgaan

maand, ook al hebben we in totaal zes maanden om ons aan te

met de emotionele druk die hiermee gepaard kan gaan. Ik heb

passen aan het gewone ritme van de dossierbehandeling. We

daar allemaal mee moeten leren omgaan. Maar algemeen denk

volgden eerst een algemene opleiding over de asielprocedure in

ik dat ik de uitdagingen heb kunnen aangaan. Ik heb snel het

België om een totaalbeeld te krijgen. Daarna twee EASO Training

vertrouwen genoten van mijn supervisor en van mijn geografisch

Modules: inclusion en gehoortechnieken. Ten slotte leerden we

coördinator, waardoor ik nu ook meer complexe dossiers behandel.

om een beslissing te motiveren. Tegelijk kregen we een opleiding

Wat mijn toekomst aangaat, is het een beetje vroeg om ver

van de researchers van Cedoca over de landen die we kregen

vooruit te kijken, maar ik leer graag bij en ik behandel graag

toegewezen. Andere opleidingen volgden in de loop van het jaar:

nieuwe landen, nieuwe profielen of nieuwe regio’s. Ik kom soms

gender en evidence assessment.

ook graag uit mijn ’ivoren toren‘ om in contact te komen met de

Ik maak deel uit van de sectie Afrika. Ik ben eerst begonnen

realiteit op het terrein. Ik ben op hervestigingsmissie gegaan

Kameroen te behandelen, een land dat hoofdzakelijk wordt

naar Jordanië en dat heeft mij veel bijgebracht. Ik hoop de

gekenmerkt door genderprofielen. Omwille van de hoge instroom

kans te krijgen in de toekomst aan andere missies te mogen

van asielzoekers in 2015, sprong ik na een bijkomende opleiding

deelnemen.
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Bescherming in België

Het CGVS nam een
recordaantal beslissingen

Bij het onderzoek van een asielaanvraag gaat het CGVS eerst
na of de asielzoeker beantwoordt aan de voorwaarden om de
vluchtelingenstatus in de zin van het Verdrag van Genève van 28
juli 1951 te krijgen. Als dit niet het geval is, wordt er nagegaan
of de asielzoeker beantwoordt aan de voorwaarden voor toeken-

In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen in het kader

ning van de subsidiaire beschermingsstatus.

van een asielaanvraag, wat overeenstemt met 27.678 personen.

(Fig. 16, p. 29

+

Fig. 17 en 18, p. 30)

Dit is een stijging van meer dan 30% in vergelijking met het
aantal beslissingen in 2015 (16.929).

Beschermingsgraad hoger
dan ooit tevoren: 57,7%

Nooit eerder nam het CGVS zoveel beslissingen in een jaar.
Dit is het gevolg van de stijging van het aantal personeelsleden,

De beschermingsgraad is de verhouding van het aantal uitge-

interne efficiëntiemaatregelen en de grote betrokkenheid van de

reikte beschermingsstatussen (vluchtelingenstatus of subsidiaire

medewerkers van het CGVS.

beschermingsstatus) ten opzichte van het totale aantal eindbeslissingen. De beschermingsgraad bedroeg in 2016 57,7%. Dit

15.478 personen kregen bescherming:
een absoluut record

is hoger dan in 2015 - 52,7 %.
Het gaat om de hoogste beschermingsgraad ooit. Dit komt hoofd-

In 2016 oordeelde het CGVS in 57,7% van de eindbeslissingen dat

zakelijk doordat het CGVS in 2016 veel dossiers van personen

de asielzoeker daadwerkelijk internationale bescherming nodig had.

uit Syrië heeft behandeld. In totaal kregen 7.051 Syriërs in 2016

In totaal gaat het om 12.089 beslissingen, voor 15.478 personen

een beschermingsstatus in België.

(inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

(Fig. 15, p. 29)

De top 3 van de herkomstlanden met de meeste beslissingen

Voor 12.197 personen (45,8% van alle beslissingen) ging het om

waarbij een beschermingsstatus wordt toegekend, zijn Syrië, Irak

een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus. 3.281

en Afghanistan. Dit toont aan dat de behoefte aan bescherming

personen (11,9% van alle beslissingen) kregen de subsidiaire

hoog blijft voor personen afkomstig uit bepaalde landen.

beschermingsstatus toegekend.
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Fig. 15

Fig. 16
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Beslissingen CGVS (personen en dossiers) / 2016
Beslissingen
Erkenning van de vluchtelingenstatus

Afstand (afsluiting - vertrek IOM)
Totaal

De beslissingen tot niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag worden meegeteld in het maandelijkse aantal
eindbeslissingen van het CGVS. De beslissingen tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag zijn echter niet in de
eindbeslissingen opgenomen, want dit zijn een soort tussenbeslissingen. De beslissingen tot intrekking of opheffing van een status
worden ook niet meegerekend bij de eindbeslissingen. Deze manier van berekenen stemt overeen met de Europese normen.
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Fig. 17

Fig. 18
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Herkomstlanden met hoge
beschermingsgraad
In absolute cijfers reikte het CGVS het grootste aantal
beschermingsstatussen uit aan personen uit de volgende
landen:

(Fig. 19 en 20, p. 31 + Fig. 21, p. 32)

Fig. 19

Fig. 20

Top 10 herkomstlanden
erkenning vluchtelingenstatus
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7.000

8.000

De totale werkvoorraad van het CGVS is het aantal
Fig. 22

dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft
genomen. Begin 2016 bedroeg deze werkvoorraad 11.305

Evolutie van de werkvoorraad
CGVS (dossiers) / 2012 > 2016

dossiers. Gezien de hoge instroom van asielaanvragen in
2015 bereikte de werkvoorraad eind april 2016 een piek
van 18.375 dossiers. Sindsdien daalde de werkvoorraad

bron CGVS

elke maand. Eind 2016 bedroeg ze 14.815 dossiers. 5.000
dossiers kunnen als een normale werkvoorraad worden

(Fig. 22, p. 33)

Ingekorte behandelingstermijn
Het CGVS onderzoekt grondig elke asielaanvraag.

11.305

11.495

16.000

Voor elke asielzoeker onderzoekt het CGVS nauwgezet de identiteit, de nationaliteit, de herkomst en de

7.006
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8.000
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redenen waarom hij niet naar zijn land van herkomst
kan terugkeren.

5.565

12.000

het CGVS minder dan 10.000 dossiers.
14.815

18.000

14.000

beschouwd. Eind 2016 bedroeg de reële achterstand van

18.375

20.000

Om meer asielaanvragen te kunnen behandelen, verkortte het CGVS in 2016 de duur van de gehoren voor

4.000

Syriërs. De situatie in Syrië is dermate problematisch

2.000

tuut wordt toegekend, ongeacht de reden van vertrek.

dat in principe aan elke Syriër een beschermingsstaHierdoor hoeft het CGVS niet alle aspecten van het
asielrelaas even uitgebreid te onderzoeken en kon het

eind 2016

april 2016

eind 2015

eind 2014

eind 2013

eind 2012

0

de duur van de gehoren inkorten. Door deze efficiëntiemaatregel, kon het CGVS het aantal beslissingen
opvoeren. Een grondig en individueel onderzoek van
deze asielaanvragen kwam hierbij niet in het gedrang:

Bescherming in België

het CGVS onderzoekt de identiteit en nationaliteit nog
steeds uitvoerig, om fraude te voorkomen. Daarenboven
gaat het CGVS in alle gevallen na of er indicaties zijn
om tot uitsluiting over te gaan, bijvoorbeeld wegens
betrokkenheid bij terrorisme of misdrijven tegen de
menselijkheid of gevaar voor de nationale veiligheid.
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Niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen
(NBMV)

Fig. 23

Eindbeslissingen niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen CGVS (personen) / 2013 > 2016
bron CGVS

Beslissingen
16,8%

In 2016 nam het CGVS 844 eindbeslissingen in hoofde van minderjarigen. Dit

142

aantal heeft betrekking op jongeren
die op het moment van de beslissing nog steeds minderjarig waren:

51,9% 438

(Fig. 23, p. 34 + Fig. 24 en 25, p. 35)

264
31,3%

Vluchtelingenstatus
Subsidiaire beschermingsstatus
Subsidiaire beschermingsstatus

Bescherming in België

Weigeringsbeslissingen
Weigeringsbeslissingen
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Vluchtelinge

Fig. 24

Top 5 herkomstlanden erkenningen van de vluchtelingenstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen) / 2016
bron CGVS
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Fig. 25

Top 4 herkomstlanden toekenningen subsidiaire beschermingsstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen) / 2016
bron CGVS
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200

250

Het CGVS reikte een
recordaantal documenten uit
Naast de beoordeling van de asielaanvragen is het CGVS ook bevoegd
om administratieve documenten uit te reiken aan erkende vluchtelingen en aan erkende staatlozen. Ze kunnen zich namelijk niet
meer wenden tot hun nationale autoriteiten om deze documenten
te verkrijgen.
In 2016 reikte de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen
30.960 documenten uit. Hoewel dit een record is, hoeft dit cijfer niet
te verbazen. In 2016 nam het CGVS immers een groot aantal erkenningsbeslissingen: 12.197 personen werden als vluchteling erkend.
Nadat het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een

Fig. 26

lingen het CGVS soms voor andere documenten: in 2016 vroegen ze

Aantal intrekkingen
/ 2012 > 2016

vooral getuigschriften van geboorte aan. Het CGVS reikte ook veel

bron CGVS

asielzoeker als vluchteling heeft erkend, stuurt het CGVS automatisch
een vluchtelingenattest op. Nadien contacteren de erkende vluchte-

getuigschriften van identiteit uit. De Helpdesk erkende vluchtelingen
toepassen van efficiëntere werkprocessen.

Meer intrekkingen

120

97

en staatlozen kon deze extra werklast het hoofd bieden door het

telingenstatus aanzienlijk in vergelijking met de vorige jaren. Deze

80
67

In 2016 steeg het aantal beslissingen tot intrekking van de vluch-

60

stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door een uitbreiding van de
bevoegdheden van het CGVS.

79

100

52

60

Sinds zijn oprichting is het CGVS altijd bevoegd geweest voor de
40

geval van bedrog, bij terugkeer van de betrokkene naar zijn land

misdrijf).

(Fig. 26, p. 36)
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2016

of voor de samenleving (na veroordeling wegens een zeer ernstig

0

2015

Sinds september 2015 is het CGVS ook bevoegd om de vluchtelingenstatus in te trekken wegens gevaar voor de nationale veiligheid

20

2014

in het land van herkomst.

2013

van herkomst of in geval van een belangrijke en duurzame wijziging

2012
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intrekking of opheffing van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire beschermingsstatus om diverse redenen, bijvoorbeeld in

37

Jaarverslag 2016 - CGVS

Bescherming in de Europese Unie

Hieronder hernemen we de belangrijkste bevindingen

gevolgd door Zweden (95.540), Italië (89.875) en Frankrijk

(statistieken en toelichting) uit het jaarverslag 2016 van
EASO:

(87.485). 69% van de first-instance beslissingen van Duitsland

www.easo.europa.eu/annual-report

en Zweden zijn positieve beslissingen, terwijl het aantal positieve beslissingen in Italië (39%) en Frankrijk (33%) lager ligt.

Aantal beslissingen bijna
verdubbeld

(Fig. 27, p. 40)

In de EU+1 werden in 2016 1.148.680 first-instance beslissingen

In 2016 bedroeg de gemiddelde EU-beschermingsgraad 61%. Dat

61% beschermd
is 8% hoger dan het jaar voordien, terwijl men in 2015 al sprak

genomen (beslissingen van beroepsinstanties, beslissingen in

van een historisch hoge beschermingsgraad.

asielaanvragen van EU-onderdanen en in hervestigingsdossiers

(Fig. 28, p. 40)

55% van de asielzoekers die een positieve asielbeslissing ontving

buiten beschouwing gelaten), waarvan 698.750 positieve beslissingen: beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus,

in 2016 in de EU+, werd erkend als vluchteling, 37% kreeg een

tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus of tot

subsidiaire beschermingsstatus en 8% kreeg een humanitaire

toekenning van een humanitaire status2 . Het aantal first-instance

beschermingsstatus toegekend.

beslissingen is bijna verdubbeld ten opzichte van 2015 (592.845).

Het aandeel beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus

Ook het aantal positieve beslissingen is meer dan verdubbeld in

nam af met 19%, terwijl het aantal toekenningen van de subsidiaire

vergelijking met het jaar voordien (285.220).

beschermingsstatus toenam met 61% en het aantal beslissingen

Duitsland nam het meeste first-instance beslissingen (631.085),

tot toekenning van een humanitaire status stabiel bleef.

1

voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van beslissingen

De toename van het aantal positieve beslissingen in 2016 is

De EU+ omvat de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland,
Liechtenstein en IJsland.
2 De humanitaire beschermingsstatus is niet geharmoniseerd binnen
de EU+. 24 van de 32 EU+ landen 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).

voor aanvragers met een nationaliteit waarvoor de nood aan
bescherming hoog is, zoals Syriërs (aantal beslissingen is verhoogd met 142% ten opzichte van 2015), Eritreeërs (13%) en
Irakezen (289%).
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Vooral Syriërs, Eritreeërs en
staatlozen krijgen bescherming
Zoals ook de voorgaande jaren het geval was, zijn er aanzienlijke verschillen in de gemiddelde beschermingsgraad en in de
types positieve beslissingen die aan aanvragers van verschillende nationaliteiten werd toegekend. Net zoals in 2015, was de
hoogste beschermingsgraad voor asielzoekers uit Syrië (98%),
Eritrea (91%) en staatlozen (88%). Asielzoekers uit de Westelijke
Balkan kregen minst vaak bescherming: Macedonië (1%), Servië
(2%) en Albanië (3%).
Wanneer we de beschermingsgraad analyseren, zien we voor sommige nationaliteiten (vb. Iran, Rusland, Eritrea, Irak en staatlozen)
meer beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus dan
beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Asielzoekers uit Syrië krijgen quasi even vaak de status van
subsidiair beschermde als dat ze erkend worden als vluchteling.
In Nederland en Frankrijk kregen Syriërs ongeveer even vaak de
vluchtelingenstatus toegekend als dat ze subsidiaire bescherming
kregen. In Oostenrijk, België, Finland, Luxemburg, Italië, Noorwegen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk daarentegen werden
Syriërs voornamelijk erkend als vluchteling, terwijl onder meer
Cyprus, Spanje en Zweden vooral de subsidiaire beschermingsstatus toekenden aan Syriërs.
De gemiddelde beschermingsgraad in 2016 voor Afghanen in de

Bescherming in de Europese Unie

EU+ bedroeg 56%. Dat is 10% lager dan in 2015. Ook het type
positieve beslissingen voor Afghanen kende een verschuiving:
zowel het aantal erkenningen als vluchteling als toekenningen
van de subsidiaire beschermingsstatus daalde, terwijl het aantal
beslissingen tot toekenning van een humanitaire beschermingsstatus steeg. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat Duitsland
naar het einde van 2016 meer de humanitaire beschermingsstatus
toekende aan Afghanen. Het aandeel beslissingen dat Duitsland
neemt ligt zo hoog dat hun beleid in belangrijke mate de gemiddelde EU+ beschermingsgraad bepaalt.

(Fig. 29, p. 41)
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Fig. 27

Fig. 28

Evolutie first-instance
beslissingen en positieve
first-instance beslissingen
in de EU+ / 2012 > 2016

Trend in het aantal positieve
beslissingen in de EU+, per
type beslissing / Kwartaal 1
– Kwartaal 4 2012 > 2016

bron EASO

bron EASO
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First-instance beslissingen
in EU+ / 2016

Type beslissingen in
de EU+ / 2016
bron EASO
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100%

Het Europese
migratie- en
asielbeleid
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De asielsituatie in het
Middellandse Zeegebied

Meer migranten maken
oversteek via centrale
Middellandse Zeeroute

Na het absolute crisisjaar 2015, met een ongeziene instroom
van asielzoekers in de EU, was ook 2016 een bijzonder jaar voor
het Europese asielbeleid. In de eerste plaats door het vrijwel
volledig stilvallen van de route via Turkije en Griekenland. Deze
opvallende kentering werd al ingezet met de herinvoering van
binnengrenscontroles door opeenvolgend Duitsland, Oostenrijk,
Denemarken, Zweden en Noorwegen. Wanneer op 9 maart 2016

De situatie op de centrale Middellandse Zeeroute geeft dan weer

ook de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië besloot

een volledig ander beeld voor 2016. Met 4.579 betreurenswaardige

om de grens met Griekenland volledig af te sluiten, zagen de

overlijdens heeft deze route 10 maal meer levens geëist dan de

migranten plots hun vlotte doorreis naar de noordelijke lid-

overtocht naar Griekenland. Dit dodental staat tegenover een

staten geblokkeerd. Dit zorgde er, samen met de op 18 maart

recordaantal van 181.436 migranten die in 2016 de oversteek

2016 aangenomen EU-Turkije Verklaring, voor dat de dagelijkse

naar Italië gemaakt hebben. Een opvallende vaststelling hierbij

instroom in Griekenland terugviel van 10.000 migranten per dag

is dat de route via Turkije en Griekenland, die voornamelijk door

op het absolute hoogtepunt van de crisis tot zo'n 150 per dag

Syriërs, Afghanen en Irakezen gebruikt werd, zich duidelijk niet

in 2016. Ondanks de gebrekkige en onvolkomen uitvoering van

verlegd heeft naar de centrale Middellandse Zee. Veruit de meeste

de overeenkomst met Turkije - kijk bijvoorbeeld naar de trage

migranten die in Italië toekomen, zijn afkomstig uit Afrika en

asielprocedure in de Griekse hotspots en het lage aantal migranten

hebben het profiel van een economische migrant.

dat teruggekeerd of -gestuurd is naar Turkije sinds maart 2016

Ontradend effect

- heeft dit akkoord in de praktijk aanzienlijke effecten gehad. Zo
is onder meer het aantal dodelijke slachtoffers op deze route
teruggebracht van 376 voor de periode januari-april tot 58 voor

Ondanks de grote verschillen tussen beide situaties, kunnen we

de overige 8 maanden van 2016.

toch enkele lessen trekken uit de EU-Turkije Verklaring om de
situatie op de centrale Middellandse Zeeroute aan te pakken.
Het inperken van de mogelijkheid tot doorreis naar de populaire
bestemmingslanden voor migranten heeft op zijn minst een sterk
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ontradend effect op zij die niet noodzakelijk om redenen van

uit de Centraal-Afrikaanse Republiek) en 177 uit Griekenland (138

internationale bescherming hun heil zoeken in de EU. De koppeling

Syriërs, 28 Irakezen en 11 staatlozen). In 2017 zal België het

hiervan aan een beleid van snelle en effectieve terugkeer, moet

aantal relocaties opdrijven met als doel het gevraagde quotum

migranten overtuigen om niet langer hun leven te riskeren op

van 1.510 te bereiken voor de afloop van het relocatiebesluit in

gammele bootjes richting Europa.

september 2017.

Penibele leefomstandigheden
in de Griekse hotspots

Rol van het CGVS bij relocatie
Het CGVS coördineert als Nationaal Contactpunt Relocatie
de operationele organisatie van relocatie van vluchtelingen
vanuit Italië en Griekenland naar België. Dit is een proces

Tegelijkertijd kunnen we vele vraagtekens plaatsen bij de aanpak
van de vluchtelingencrisis door Griekenland. De leefomstandig-

waar op Belgisch niveau meerdere partners bij betrokken

heden in de Griekse hotspots lieten in 2016 zwaar te wensen

zijn: de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse

over. En dit ondanks het vrijmaken van honderden miljoenen

Zaken, de Federale Politie en Fedasil. Concreet dragen Italië

euro via diverse Europese fondsen én een nooit eerder geziene

en Griekenland aan het CGVS de dossiers voor van personen

ontplooiing van humanitaire bijstand door UNHCR, gekoppeld

die voor relocatie naar België in aanmerking komen. De

aan operationele bijstand door de lidstaten. De Griekse overheid

Belgische autoriteiten screenen de dossiers om na te gaan

draagt hierin een bijzondere verantwoordelijkheid en staat voor

of er geen aanwijzingen zijn van problemen inzake openbare

een grote uitdaging om in 2017 belangrijke stappen voorwaarts

orde, nationale veiligheid of uitsluiting.

te zetten richting een krachtdadig en humaan asielbeleid. Omwille

De eigenlijke transfer van asielzoekers wordt georganiseerd in

van de gebrekkige veiligheidsomstandigheden in de hotspots

samenwerking met de Internationale organisatie voor Migratie

heeft België eind 2016 besloten niet langer experts uit te sturen

(IOM). Eens in België aangekomen, vragen de personen asiel

naar de Griekse hotspots. Van zodra de veiligheid terug op een

aan bij de DVZ en doorlopen ze de asielprocedure, net zoals

aanvaardbaar niveau gebracht wordt, zullen wij niet aarzelen om

andere asielzoekers.

Het Europese migratie- en asielbeleid

opnieuw de nodige bijstand te verlenen aan de Griekse collega's.

Hervestiging

Relocatie

Rekening houdend met de daling van het aantal spontane asiel-

Volgens de verdeelsleutel opgenomen in de Raadsbesluiten

zoekers in België, heeft Theo Francken, staatssecretaris voor

inzake relocatie van 14 en 25 september 2015, moest België

Asiel en Migratie, het quotum voor hervestiging in 2016 verhoogd

bijna 4.000 vluchtelingen overnemen uit Griekenland en Italië.

tot 452 personen. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal

Uit cijfers van de Europese Commissie is gebleken dat het aantal

in 2015 (276). Meer concreet werden 448 Syriërs hervestigd:

personen in Griekenland of Italië, dat effectief in aanmerking

298 uit Libanon, 102 uit Turkije, 24 uit Egypte en 24 uit Jordanië.

komt voor relocatie, in de praktijk veel lager ligt dan vooropge-

Daarnaast werden er 4 Congolezen uit Burundi hervestigd naar

steld in 2015. Hierdoor is het Belgische quotum teruggebracht

België. Deze stijgende lijn wordt ook in 2017 doorgetrokken. Voor

tot 1.510 personen.

het eerst zal het aantal aangeboden plaatsen uitkomen boven

In 2016 kwamen in totaal 200 asielzoekers naar België in het kader

de grens van 1.000 personen, waaronder 600 Syrische vluchte-

van relocatie: 23 uit Italië (21 Eritreeërs, 1 Syriër en 1 persoon

lingen uit Turkije, 300 uit Libanon en 150 uit Jordanië. Ook zal
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opnieuw geïnvesteerd worden in de hervestiging van Congolese
vluchtelingen uit de Grote Merenregio, waarvoor ongeveer 100
plaatsen zijn voorzien. De toename van het Belgische hervestigingsquotum past volledig in het recente Europese beleid, waar
de versterkte strijd tegen illegale migratie gekoppeld wordt aan
het creëren van meer plaatsen voor legale toegang voor mensen
met bijzondere beschermingsnoden.

Rol van het CGVS bij hervestiging
België aanvaardt enkel hervestigingsvoordrachten door UNHCR.
Enkel na toekenning van de vluchtelingenstatus en na een
grondige screening van de hervestigingsnood door UNHCR,
neemt België de dossiers in aanmerking.
Het CGVS speelt, gelet op haar beschermingsmandaat en
landenexpertise, een sleutelrol in het selectieproces.
Na de voordracht door het UNHCR licht het CGVS deze dossiers
voor een eerste keer grondig door. De Belgische veiligheidsdiensten screenen de voorgedragen dossiers.
Het CGVS organiseert vervolgens een selectiemissie naar het
opvangland en neemt er interviews af van de voorgedragen
vluchtelingen met het oog op de verificatie van hun actuele

Het Europese migratie- en asielbeleid

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.
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.

www.hervestiging.be
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Welzijn
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Versterking welzijnsbeleid
Het CGVS versterkte dit jaar verder zijn welzijnsbeleid. De organisatie beschikt weliswaar over een veeleer jong, dynamisch,
opgeleid en geëngageerd team van medewerkers, maar de complexiteit en de emotionele belasting van het werk kunnen stress
veroorzaken. Ons beleid is erop gericht, efficiënte maatregelen
te nemen om psychosociale risico’s te bestrijden maar ook om
onze medewerkers te responsabiliseren over stappen die ze
zelf kunnen nemen om stress te voorkomen en te verminderen.
In 2016 deed het CGVS een beroep op een externe consultant,
die samen met een representatief aantal medewerkers de psychosociale risico’s in kaart bracht. Daarnaast legde het CGVS de
nadruk op de essentiële rol van de teamverantwoordelijken bij
de preventie en aanpak van stress door hierover een opleiding te
organiseren. Bovendien werd de intervisie voortgezet en uitgebreid
tot de nieuwe protection officers. Het gaat hierbij om een zelfhulpmethode waarmee collega's elkaar helpen door ervaringen uit te
wisselen over de moeilijkheden en stress die ze in hun dagelijks
werk ondervinden. Door intervisie kan hoogsensitieve stress
vermeden worden. Ten slotte kregen de eerstelijnsmedewerkers,
die verantwoordelijk zijn voor het onthaal van de asielzoekers,

Welzijn

een opleiding communicatie en agressiviteitspreventie .
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Budgettaire context
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Budgettaire context

Bijkomende middelen

90 medewerkers echter geen volledig effect. Zo is het CGVS in
vergelijking met begin 2015 netto slechts met 44,54 VTE toegenomen.

Het CGVS kon ook in 2016 rekenen op extra middelen om de

(Fig. 30 en 31, p. 53)

toegenomen werklast te verwerken. In mei 2016 heeft de regering extra middelen toegekend voor de werving van 92 extra
medewerkers. Doordat het aantal asielaanvragen in 2016 opnieuw
gedaald is, werd dit aantal teruggebracht tot 38 medewerkers
(attachés van niveau A en administratieve assistenten van niveau
C).

(Fig. 30 en 31, p. 53)

Personeelsbestand: geen volledig
effect van versterking
Het CGVS doet al het mogelijke om het bijkomend personeel
zo snel mogelijk aan te werven en op te leiden. De vorming van
protection officers, die asielaanvragen behandelen, kost echter
tijd. De behandeling van asielaanvragen is immers een complexe
opdracht. Nieuwe protection officers krijgen een basisopleiding
van 3 weken, gevolgd door een bijkomende training van 5 maanden ’on the floor‘. Omwille van deze inwerkingsperiode leidde de
werving van extra medewerkers niet onmiddellijk tot een hoger
aantal beslissingen.
Dankzij de extra middelen is het CGVS versterkt met 90 medewerkers. Ten gevolge van lineaire besparingen waarbij vertrekkend
personeel niet kan vervangen worden, had de extra werving van
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Fig. 30

Personeels- en werkingsuitgaven / 2016
bron FOD Binnenlandse Zaken

Personeel
Statutair personeel

€ 15.745.189

Contractueel personeel

€ 13.850.292

Algemene werking
Algemene werkingsuitgaven

€ 5.185.788

Werkingsuitgaven ICT

€ 227.821

Investering
Algemene investeringsuitgaven

€ 58.708

Aankoop 2 dienstvoertuigen

€ 59.525

Investeringsuitgaven ICT

€ 298.043

Totale personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen

Fig. 31

€ 35.425.366

Overzicht evolutie personeelsbestand / 2013 > 2016
bron FOD Binnenlandse Zaken

Budgettaire context

1

Mandaatfuncties

Niveau A

Niveau B, C en D

Situatie eind 2013

3

338,67

113,20

454,87

Situatie eind 2014

3

309,30

107,30

419,60

Situatie eind 2015

2

363,82

114,54

480,36

Situatie maart 2017

2

398,58

123,32

523,90

1

Mandaatfuncties omvatten de commissaris-generaal en de 2 adjunct-commissarissen.
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Totaal VTE

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



www.cgvs.be

@ cgvs.info@ibz.fgov.be

@cgvs_cgra

Helpdesk asielprocedure
Openingsuren: ma-vrij: van 8u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u
Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR
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

@cgvs_cgra
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@cgvs_cgra

