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Meer dan ooit 
bescherming nodig

Net als het jaar voordien, nam het CGVS ook in 2017 een hoog 

aantal beslissingen. Zo nam het CGVS in 2017 20.568 beslissin-
gen voor 26.623 personen die om internationale bescherming 

verzochten. In 2017 oordeelde het CGVS in 50,7% van de eind-

beslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig 

had. Dit relatief hoge beschermingspercentage hangt samen met 

de herkomst en het profiel van de personen die in ons land asiel 

vragen. Net als in 2016 verkregen vooral Syriërs, Afghanen en 

Irakezen een beschermingsstatus.

Met vereende inzet van iedereen op het CGVS is de totale 

werkreserve van het CGVS –  dit is het aantal dossiers waarvoor 

het CGVS nog geen beslissing genomen had – van 18.400 asiel-
dossiers in de lente van 2016 teruggebracht tot 7.279 
dossiers op het einde van 2017. Nooit eerder werd de achterstand 

na een “asielcrisis” binnen zo een korte periode weggewerkt.

Het CGVS heeft het vaste voornemen de dossierachterstand in de 

loop van 2018 volledig weg te werken. Zo zal in de tweede helft 

van 2018 elke asielzoeker erop kunnen rekenen dat hij of zij een 

beslissing binnen korte tijd ontvangt (gemiddeld 3 maanden na 

het overmaken van het dossier door de DVZ).

In 2017 en de eerste helft van 2018 was en is het wegwerken 
van de achterstand, zonder te raken aan de kwaliteit van de 

behandeling, een absolute topprioriteit. Dit is van cruciaal 

belang. In eerste instantie omwille van de asielzoekers en vluch-

telingen, die moeten kunnen rekenen op een beslissing binnen 

korte tijd om te voorkomen dat zij te lang in onzekerheid moeten 

leven. In tweede instantie omwille van redenen van goed bestuur, 

om de kosten voor de opvang te beperken en het CGVS opnieuw 

meer ademruimte te geven om andere prioriteiten of opdrachten 

verder te ontwikkelen.

Zo zal in 2018 het project rond kwaliteitsmanagement gefi-

naliseerd worden en zal het project welzijn en een project tot 

versterking van de organisatie en leiderschap verder uitgewerkt 

worden. Het CGVS wenst niet enkel te excelleren in de beoorde-

ling van asielaanvragen, maar wenst ook verder een organisatie 

te zijn, waar het goed werken is. Met aandacht voor het welzijn 
van alle medewerkers.

Daarnaast wensen wij onze internationale opdracht verder 

uit te bouwen. Het CGVS vervult al veel opdrachten op interna-

tionaal vlak, bijvoorbeeld in het kader van de hervestiging van 



Jaarverslag 2017 - CGVS7

VOORWOORD

vluchtelingen of de realisatie van een eengemaakt Europees 

asielbeleid, voornamelijk dan in het kader van EASO (het Europees 

Asiel Ondersteuningsbureau). Vanuit die ervaring en expertise 

wensen wij verder bij te dragen aan het uitwerken van een 

effectief en evenwichtig asielbeleid. Het migratie- en asielvraag-

stuk is uitgegroeid tot een van de grote uitdagingen voor Europa 

en de wereld. De problematiek is uiterst complex. Het leed is 

enorm. Het is uiterst moeilijk een effectief en evenwichtig beleid 

uit te werken. Maar het is absoluut nodig een effectief globaal 

asielbeleid uit te werken, met oog voor de complexe realiteit, de 

noodzaak illegale migratie effectief aan te pakken en tegelijker-

tijd de noodzaak de mensenrechten te respecteren. 

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

Brussel, augustus 2018.
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ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers

In 2017 bleef het aantal asielaanvragen relatief 
stabiel in vergelijking met 2016.

Asielaanvragen in België

Stabilisering van het aantal 
asielaanvragen
In 2017 vroegen 19.688 personen asiel aan bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). Hoewel dit aantal lichtjes hoger ligt, 

is het vergelijkbaar met dat van 2016 (18.710 personen) maar 

veel lager dan dat van 2015. Dat jaar vroegen 44.760 personen 

in ons land asiel aan. (Fig. 1, p. 11)
Als we de personen die in 2017 naar België kwamen in het kader 

van hervestiging (1.309) en herplaatsing (895), niet meetellen, 

is het aantal personen dat in 2017 asiel vroeg (17.484), minder 

hoog dan in 2016 (18.710 aanvragen waaronder 452 hervestigde 

personen en 200 personen die kwamen in het kader van her-

plaatsing).

Gemiddeld werden er in 2017 maandelijks 1.640 asielaanvra-

gen geregistreerd tegen 1.559 in 2016. Dit aantal bleef relatief 

constant in 2017. In september werd er een piek van 1.898 

aanvragen geregistreerd. (Fig. 2, p. 11)
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Evolutie van het aantal personen 
dat een asielaanvraag indiende 

(zowel eerste aanvragen als 
meervoudige aanvragen)  

/ 2010 > 2017
bron Dienst Vreemdelingenzaken

Maandelijkse evolutie van 
het aantal personen dat 

een asielaanvraag indiende 
(zowel eerste aanvragen als 

meervoudige aanvragen) / 2017
bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 1 Fig. 2 

Maandelijkse evolutie

Totaal: 19.688 personen
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Het aantal eerste 
asielaanvragen steeg licht
In 2017 dienden 15.373 personen een eerste asielaanvraag in en 

4.315 personen dienden een meervoudige aanvraag in.

In 2017 steeg het aantal personen dat een eerste aanvraag 

indiende licht in vergelijking met 2016 (14.670 eerste aanvragen). 

Dit aantal blijft echter ruimschoots onder dat van 2015 (39.064 

eerste aanvragen).

In 2017 is meer dan een op vijf 
asielaanvragen opnieuw een 
meervoudige asielaanvraag
Het aantal meervoudige aanvragen in 2017 steeg ook licht in ver-

gelijking met 2016 (4.315 aanvragen tegen 4.040). Het percentage 

meervoudige aanvragen blijft hoog. Het bedroeg 21,9% in 2017 

en is vergelijkbaar met het percentage van 2016 (21,6%). Meer 

dan een op vijf aanvragen in België is dus een meervoudige 

aanvraag. (Fig. 3, p. 12)

Syrië, Afghanistan en Irak nog 
altijd bovenaan de lijst van landen 
van herkomst van asielzoekers
In 2017 staat Syrië met 3.981 aanvragen ruimschoots aan de 
leiding van het klassement van de landen van herkomst van 

asielzoekers. Afghanistan en Irak vervolledigen de top 3 met 

respectievelijk 1.582 en 1.357 aanvragen. Net zoals in 2016 ver-

tegenwoordigen deze drie landen 35% van alle asielaanvragen 

in België. In 2015 vertegenwoordigden deze drie landen 63%.

Terwijl het aantal aanvragen van personen uit Syrië (2.766) en 

Afghanistan (2.767) identiek was in 2016, merken we dat het 

aantal Syrische asielzoekers in 2017 steeg (+ 1.214 aanvragen), 

terwijl het aantal Afghaanse asielzoekers aanzienlijk daalde 

(- 1.185 aanvragen).

Guinee (901 personen) en Albanië (882 personen) nemen de 

vierde en vijfde plaats in. De volgende vijf landen van herkomst 

in dit klassement zijn Palestina, de DR Congo, Rusland, Eritrea 

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

 

Evolutie van het aantal personen 
dat een eerste of een meervoudige 

asielaanvraag indiende
/ 2010 > 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 3 

Aantal personen dat een meervoudige 
asielaanvraag indiende

Totaal aantal personen dat een 
asielaanvraag indiende
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Top 10 van de landen van herkomst 
volgens het aantal personen dat een 

asielaanvraag indiende (zowel eerste als 
meervoudige aanvragen / 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Top 5 van de landen van herkomst: 
maandelijkse evolutie van het aantal 

personen dat een eerste asielaanvraag 
indiende / 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 5 Fig. 4 

Andere landen:  7.410 personen

Albanië (in totaal 670 personen)

Syrië (in totaal 3.823 personen)

Palestina (in totaal 817 personen)

Afghanistan (in totaal 997 personen)

Guinee (in totaal 752 personen)

Maandelijkse evolutie

Totaal: 7.059 personen

Totaal: 19.688 personen
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Cijfers
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Hoofdzakelijk mannen

In 2017 vertegenwoordigden de mannelijke asielzoekers 63,6%. 

Dit percentage is bijna identiek aan dat van 2016 (63,9%). In 

2015 was ongeveer 70% van de asielzoekers van het mannelijke 

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

Het profiel van de asielzoekers varieert van land tot land. Voor 

sommige landen overheersen duidelijk de mannelijke asielzoekers: 

Afghanistan (86%), Irak (72,2%). Voor andere landen zoals Syrië of 

Rusland en de DR Congo zijn de geslachten evenwichtiger verdeeld. 

Een evenwichtiger verdeling betekent een groter percentage 

koppels en gezinnen. 

Verhouding mannelijke - vrouwelijke 
asielzoekers / 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 6 

Vrouw (7.159 personen) of 36,4%

Man (12.529 personen) of 63,6%

63,6%

36,4%

Vrouw
Man

Man
VrouwTotaal: 19.688 personen
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Top 10 van de landen van herkomst: verhouding mannen – vrouwen / 2017
bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 7 
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Jongens Meisjes

2010 72,9% 27,1%

2011 77,9% 22,1%

2012 74,7% 25,3%

2013 67,6% 32,4%

2014 71,4% 28,6%

2015 92,5% 7,5%

2016 86,8% 13,2%

2017 82,4% 17,6%

2013 2014 2015 2016 2017
Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen 468 496 3.099 1.021 769

Evolutie van het aantal asielaanvragen van 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

/ 2013 > 2017
bron Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 8 

Fig. 9 

Evolutie van de verhouding 
jongens – meisjes bij 

niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen / 2010 > 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen (NBMV)
In 2017 bedroeg het aantal asielaanvragen van 

niet-begeleide minderjarige vreemdelin-
gen 769, een sterke daling in vergelijking met 

2016 (1.021 aanvragen) en vooral in vergelijking 

met 2015 (3.099 aanvragen). Met 307 aanvragen 

(tegen 537 in 2016 en 2.013 in 2015) blijven de 

Afghaanse niet-begeleide minderjarige vreemde-

lingen duidelijk in de meerderheid. Daarna volgen 

Guinee (81), Albanië (56), Syrië (54 tegen 467 

in 2015) en Eritrea (47). (Fig. 8 en 9, p. 16 + 

Fig. 10, p. 17)

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers
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Fig. 10 

Top 5 van de landen van herkomst van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
/ 2017

bron Dienst Vreemdelingenzaken

Totaal: 769 niet-begeleide minderjarigen*

Andere landen: 228 niet-begeleide minderjarigen

* Situatie 12 april 2018. 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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Omzetting van de EU 
Asielprocedurerichtlijn in 
Belgisch recht is een feit

Op 21 november 2017 keurde het federale 

parlement een wet goed die de EU 

Asielprocedurerichtlijn uit 2013 omzet in 

Belgisch recht. Voluit heet deze wet als 

volgt: Wet tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreem-

delingen en van de wet van 12 januari 

2007 betreffende de opvang van asielzoe-

kers en van bepaalde andere categorieën 

van vreemdelingen. 

Welke impact heeft 
de nieuwe wet voor 
het CGVS? 
De wet voert een aantal nieuwe begrippen 

in uit de Asielprocedurerichtlijn. Een asiel-

zoeker heet voortaan een verzoeker om 

internationale bescherming. Een asielaan-

vraag heet nu een verzoek om internatio-

nale bescherming. Een gehoor wordt een 

persoonlijk onderhoud. De notities van het 

persoonlijk onderhoud is de nieuwe naam 

voor het gehoorverslag. Meervoudige aan-

vragen heten voortaan volgende verzoe-

ken.  Ook een aantal beslissingen krijgt 

een andere benaming. 

Naast de introductie van een nieuwe 
terminologie legt de nieuwe wet een 

procedure vast om bijzondere proce-
durele noden die een verzoeker kan 

hebben vroegtijdig op te sporen om hier 

vervolgens aan tegemoet te komen. In de 

praktijk van het CGVS gaan de medewer-

kers nu al na of bijzondere procedurele 

noden aan de orde zijn, maar dit wordt nu 

op uniforme wijze in elk dossier  geregeld. 

Een verzoeker of zijn advocaat krijgt via 

de wetswijziging sneller inzage in de 
notities van het persoonlijk onder-
houd. Ze kunnen voortaan binnen de twee 

werkdagen na het persoonlijk onderhoud  

hiervan een kopie opvragen. Binnen de 

acht werkdagen nadat ze de kopie ont-

vangen hebben, kunnen ze opmerkingen 

maken als ze dat wensen, waar het CGVS 

rekening mee zal houden. 

In de nieuwe wet staat voorts dat bege-
leide minderjarigen het CGVS kunnen 

vragen om gehoord te worden op het 

CGVS en in bepaalde gevallen zelfs een 

eigen verzoek om internationale 
bescherming kunnen indienen. Deze 

praktijk, die al gangbaar was op het CGVS, 

wordt nu wettelijk verankerd. 

Belangrijk om aan te stippen is dat de 

wetswijziging de wijze waarop het CGVS 

verzoeken om internationale bescher-

ming inhoudelijk beoordeelt, niet wijzigt. 

De praktijk van de dossierbehandeling op 

het CGVS gebeurt immers al conform de 

meeste bepalingen in deze nieuwe wet. 

Het CGVS blijft ook na de inwerking-

treding van deze wet als onafhankelijke 

asielinstantie verder garant staan voor 

een grondige beoordeling van elk verzoek 

om internationale bescherming.

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Asielprocedure
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Asielaanvragen in de Europese Unie

Hieronder hernemen we de statistieken en toelichting die 

Eurostat op haar website ter beschikking stelt), alsook de 

belangrijkste bevindingen uit het jaarverslag 2017 van EASO 

(het jaarverslag 2017 van EASO biedt een ruim overzicht 

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

EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein 

en IJsland (de EU+). Asielaanvragen van EU-onderdanen 

en personen aangekomen in het kader van hervestiging 

worden niet meegerekend.

https://www.easo.europa.eu/analysis-and-statistics

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report

Asielaanvragen bijna 
terug op het niveau voor 
asielcrisis in 2015
728.470 personen vroegen in 2017 asiel aan in de Europese 

Unie. Dit is een daling met 44% in vergelijking met 2016. Dit 

aantal ligt nog steeds hoger dan in 2014, het jaar voordat de 

asielcrisis uitbrak.

92% eerste asielaanvragen

92% van de asielaanvragen in de EU+ waren eerste asielaan-

vragen. Ongeveer 55.000 aanvragen of 8% van het totale aantal 

aanvragen waren meervoudige aanvragen door personen die in het 

verleden in hetzelfde land een asielaanvraag hadden ingediend.  

In absolute cijfers steeg het aantal personen dat een meervou-

dige aanvraag indiende slechts licht, maar is het aandeel procen-

tueel bijna dubbel zo hoog als in 2016. (Fig. 11, p. 21)

Stabiele asielcijfers gedurende het jaar

Het aantal asielaanvragen bleef opvallend stabiel gedurende de 

loop van het jaar en fluctueerde tussen ongeveer 59.000 en 64.000 

per maand. De migratiedruk aan de grenzen bleef gedurende het 

jaar hoog, maar zat toch voor het tweede opeenvolgende jaar in 

dalende lijn. In 2017 waren er 204.719 vaststellingen van illegale 

grensovertochten.  De Mediterrane route werd meer dan voorheen 

gebruikt om Europa te bereiken. (Fig. 12, p. 21)

Bestemmingslanden

Hoewel het aantal asielaanvragen een significante daling kende 

in Duitsland, registreerde het ook in 2017 het hoogste aantal 

aanvragen van alle EU-lidstaten. 31% van alle eerste asielaan-

vragen (198.300) werd geregistreerd in Duitsland, voor Italië 

ASIELAANVRAGEN IN DE EUROPESE UNIE
Cijfers
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Evolutie aantal personen dat enkel- 
en meervoudige asielaanvragen 
(opgesplitst) indiende in de EU+ 

/ 2013 > 2017
bron EASO

Evolutie asielaanvragen voor 
internationale bescherming en 

detectie van illegale grensovertochten 
in de EU+ / 2013 > 2017

bron EASO

Fig. 12 Fig. 11 
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(126.600 of 20%), Frankrijk (91.100 of 14%), Griekenland (57.000 

of 9%), het V.K. (33.300 of 5%) en Spanje (30.400 of 5%).  In 

vergelijking tot de totale bevolking van het land, lag het aantal 

asielzoekers in Griekenland het hoogst. (Fig. 13, p. 23)

Meer diverse spreiding 
herkomstlanden maar nog steeds 
grootste aantal asielzoekers uit 
Syrië, Afghanistan en Irak

Zo een 15% van de asielaanvragen in 2017 in de EU+ werd 

ingediend door personen afkomstig uit Syrië. Irak is het tweede 

belangrijkste herkomstland (7%), gevolgd door Afghanistan (7%). 

Nadien volgen Nigeria (6%) en Pakistan (5%). Deze top vijf maakt 

56% van de asielaanvragen uit. (Fig. 14, p. 23)

15% uit Syrië
Sinds 2013 komt het hoogste aantal asielzoekers uit Syrië.  Het 

aantal asielzoekers dat voor het eerst een asielaanvraag indiende 

daalde van 341.985 in 2016 naar 108.040 in 2017. Ondanks deze 

daling bleef Syrië het belangrijkste herkomstland in 14 Europese 

lidstaten.

7% uit Irak
Er werden 52.625 asielaanvragen geregistreerd van Irakese 

onderdanen, bijna 60% minder in vergelijking met 2016.  Een 

groot deel van hen vroeg asiel aan in Duitsland en Griekenland.  

In de maanden augustus, september en oktober 2017 werden 

de meeste asielaanvragen geregistreerd. 

7% uit Afghanistan
Het aantal asielzoekers uit Afghanistan daalde met 74% ten 

opzichte van 2016. De meeste asielaanvragen werden ingediend 

in de eerste maanden van 2017. Net zoals in de voorbijgaande 

jaren kwam het hoogte aantal minderjarige asielzoekers uit 

Afghanistan. Zij maakten 15% uit van alle minderjarigen die een 

asielaanvraag indienden in de EU+.

Nigeria en Pakistan
Nigeria en Pakistan vervolledigden de top 5. Het aantal asiel-

aanvragen van inwoners uit deze landen daalde gestaag en voor 

Pakistanen zelfs vrij fors (-36%). Een groot deel van de Nigerianen 

vroeg asiel aan in Italië of Duitsland. Van de groep Pakistaanse 

asielzoekers maken de niet-begeleide minderjarigen 6% uit en 

de personen die een meervoudige aanvraag indienen 7%.  Veel 

Pakistanen dienden een asielaanvraag in Italië, Duitsland of 

Griekenland in.

Opmerkelijke stijging van aanvragen uit onder 
andere Venezuela, Turkije, Georgië en Guinee 

Van de 20 meest voorkomende landen waar asielzoekers vandaan 

komen, daalde het aantal in meer dan de helft van de gevallen. 

Sommige herkomstlanden kenden daarentegen een opmerke-

lijke stijging. Uit Venezuela kwamen in 2017 12.020 asielzoekers 

terwijl het er in heel de EU+ in 2014 maar een honderdtal waren. 

Het overgrote deel van de asielaanvragen door onderdanen uit 

Venezuela werd in Spanje ingediend. 

Andere opvallende tendensen waren onder andere de stijgingen 

van asielaanvragen uit Turkije, Guinee, Bangladesh, Georgië en 

Ivoorkust. De stijging van Turkse asielzoekers steeg in de EU+ zelfs 

met 43% in vergelijking met het jaar voordien. Turkse onderdanen 

vroegen vooral in Duitsland, Griekenland en Frankrijk asiel aan.

Guinee kwam in de top tien van herkomstlanden met 19.080 

asielaanvragen, bijna drie keer zoveel als in 2015. Zij vroegen 

voornamelijk asiel in Italië, Frankrijk en Duitsland. De stijging 

van Ivoriaanse asielaanvragen volgde de trend van Guinee. 

Ivoriaanse asielzoekers vroegen voornamelijk asiel aan in Italië 

en Frankrijk. Het aantal Georgische asielzoekers steeg met een 

kwart tot 12.000. Sinds 28 maart 2017 zijn onderdanen van 

Georgië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in 

de Schengenzone. Georgische asielzoekers dienden het meest 

aanvragen in Duitsland in, maar er was ook een opvallende 

stijging waar te nemen in Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Italië.

ASIELAANVRAGEN IN DE EUROPESE UNIE
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Bestemmingslanden van asielzoekers in de EU+ / 2016 > 2017
bron EASO

Fig. 13 

Top 10 herkomstlanden van asielzoekers in de EU+ / 2016 > 2017
bron EASO

Fig. 14
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INTRANET
InSite

Sinds 2005 wordt het kennisbeheer op het CGVS ondersteund 

door een digitaal platform. De technische houdbaarheidsdatum 

van dergelijke oplossingen is beperkt. Om mee te zijn met de 

laatste ontwikkelingen is het van belang regelmatig updates te 

voorzien of zelfs van nul te herbeginnen. Nadat het project in 

de zomer van 2016 op kruissnelheid kwam, stond het 

voorjaar van 2017 in het teken van het uitrollen 

van de derde generatie van InSite.

Voor de nieuwe InSite kozen wij 

voor SharePoint as a Service 

(SPaaS) binnen de g-cloud. 

Omdat de samenwerking 

met beConnected beëindigd 

werd, betekende dit voor 

het CGVS niet alleen een 

wijziging van technologie, 

maar ook een ander kader 

voor de hosting. Een volledig 

nieuwe benadering dus die 

zowel voor het projectteam 

als voor de eindgebruikers 

een extra uitdaging met zich 

meebrengt. Op 6 april 2017 

schakelde de hele organisatie om 

van de oude op de nieuwe InSite. 

Dankzij de mogelijkheden die SharePoint biedt, 

kunnen wij onze gebruikers alle voor hen relevante 

informatie aanbieden op één enkel platform. Interne commu-

nicatie, informatie van de personeelsdienst, interne richtlijnen, 

informatie over de herkomstlanden, juridische informatie, … alles 

is toegankelijk in dezelfde omgeving en in één keer doorzoek-

baar. De vorige versie van InSite liet dat al gedeeltelijk toe. Met 

de nieuwe InSite kunnen we hierin een stap verder gaan, met 

een sterk verbeterde ergonomie.

De vloed aan e-mails binnen de organisatie kunnen we temperen 

door steeds meer digitale werkruimtes op te zetten. De 

filosofie is steeds de volgende: breng de medewerker 

naar de informatie en niet andersom. Minder 

wirwar aan versies van hetzelfde 

document. Minder tijdverlies 

en vooral minder frustratie.

Communiceren kan ook op 

een vlottere manier. Elke 

medewerker kan vanop de 

homepage volgen wat er reilt 

en zeilt binnen de organisatie. 

In één oogopslag heeft hij 

een idee van de recentste 

updates van de belang-

rijkste documenten. Een 

aantal interne nieuwsbrie-

ven werden zelfs vervangen 

door een blog.

Ook op een ander niveau biedt de 

nieuwe InSite interessante mogelijkheden. 

Met de andere gebruikers van SPaaS vormen 

we een hechte community waarbinnen expertise en 

ervaringen gedeeld worden. Dat maakt het mogelijk tegen 

een lagere kostprijs betere oplossingen uit te werken voor onze 

gebruikers. Een mooi voorbeeld van synergie binnen de federale 

overheid.

InSite, derde generatie 
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Bescherming in België

Voor het tweede 
opeenvolgende jaar 
nam het CGVS meer 
dan 20.000 beslissingen
In 2017 nam het CGVS opnieuw een hoog aantal beslissin-

gen: 20.568 beslissingen, die betrekking hebben op 26.623 

personen. Voor het tweede opeenvolgende jaar slaagt het CGVS 

erin, meer dan 20.000 beslissingen te nemen. In 2016 nam het 

CGVS in totaal 22.207 beslissingen (27.678 personen). In twee 

jaar tijd kregen meer dan 54.000 personen een antwoord op de 

asielaanvraag die ze in België hadden ingediend. Dit resultaat 

wordt verklaard door een stijgend aantal personeelsleden (als 

gevolg van de crisis van 2015), interne maatregelen met het oog 

op een grotere efficiëntie en door de sterke betrokkenheid van 

de medewerkers van het CGVS.

13.833 personen kregen in 2017 
bescherming in België

In 2017 bedroeg het beschermingspercentage 50,7%. Het 

CGVS meende dus in iets meer dan een op twee gevallen dat de 

asielzoeker daadwerkelijk internationale bescherming nodig had. 

Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen of 13.833 personen 

(inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders begeleiden).

Voor 10.933 personen ging het om een beslissing tot erkenning 

van de vluchtelingenstatus en voor 2.900 personen om een 

beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze cijfers illustreren de toepassing van het beginsel van de 

primauteit van het Vluchtelingenverdrag, dat op het CGVS wordt 

toegepast. Bij een asielaanvraag onderzoeken we namelijk eerst 

of de asielzoeker voldoet aan de voorwaarden om de vluchtelin-

genstatus in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 te 

krijgen. Als dit niet het geval is, onderzoeken we of de asielzoeker 

voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus. (Fig. 16, p. 29 + Fig. 17 en 18, p. 30)

Nog altijd een hoog 
beschermingspercentage: 50,7%

Het beschermingspercentage stemt overeen met het aantal 

beslissingen dat een beschermingsstatus (vluchtelingenstatus of 

subsidiaire beschermingsstatus) toekent, in verhouding tot het 

totale aantal eindbeslissingen. Het beschermingspercentage in 

2017 bedroeg 50,7%. Hoewel dit percentage lager is dan het 

recordpercentage van 2016 (57,7%) en van 2015 (52,7%), blijft 

het toch hoog. Het verschil tussen het beschermingspercentage in 

2016 en 2017 wordt voornamelijk verklaard door het feit dat er in 

2016 een groter aantal dossiers van personen uit Syrië (voor wie 

het beschermingspercentage bijzonder hoog is) werd behandeld. 

In totaal kregen in 2016 7.051 Syriërs een beschermingsstatus 

in België. In 2017 ging het om 4.096 Syriërs. (Fig. 15, p. 29) 

De top 3 van de landen van herkomst met het grootste aantal 

beslissingen dat een beschermingsstatus toekent, bestaat uit 

Syrië, Afghanistan en Irak. Deze vaststelling illustreert opnieuw 

dat de behoefte aan bescherming hoog blijft voor personen uit 

bepaalde landen.

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers
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Beslissingen van het CGVS (personen en dossiers) / 2017
bron CGVS

Fig. 16 

Beslissingen Aantal 
personen % Aantal 

dossiers %

Erkenning van de vluchtelingenstatus 10.933 41,1% 7.587 36,9%

Toekenning van de subsidiaire bescherming 2.900 10,9% 2.344 11,4%

Inoverwegingname van een 
meervoudige asielaanvrag 1.012 3,8% 775 3,8%

Weigering van inoverwegingname van een 
meervoudige asielaanvraag 2.959 11,1% 2.529 12,3%

Weigering van de vluchtelingenstatus en 
weigering van de subsidiaire bescherming 6.587 24,7% 5.533 26,9%

Weigering van inoverwegingname van een 
asielaanvraag (E.U. -onderdaan) 19 0,1% 16 0,1%

Weigering van inoverwegingname van een 
asielaanvraag (Veilig land van herkomst) 903 3,4% 657 3,2%

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

74 0,3% 59 0,3%

Technische weigering 598 2,2% 509 2,5%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en/of 
uitsluiting van de subsidiaire bescherming 114 0,4% 101 0,5%

Opheffing van de vluchtelingenstatus 
of subsidiaire bescherming 57 0,2% 48 0,2%

Intrekking van de vluchtelingenstatus 
of subsidiaire bescherming 182 0,7% 170 0,8%

Afstand (afsluiting - vertrek IOM) 285 1,1% 240 1,2%

Totaal 26.623 100% 20.568 100%

Evolutie van het 
beschermings- 
percentage van 

het CGVS (dossiers) 
/ 2012 > 2017

bron CGVS

Fig. 15 

De beslissingen tot niet-inoverwegingname van een meervoudige aanvraag zijn opgenomen in de berekening van het maandelijkse 
aantal eindbeslissingen van het CGVS. Dit aantal houdt echter geen rekening met de beslissingen tot inoverwegingname van een 
meervoudige aanvraag omdat het gaat om een soort tussentijdse beslissing. De beslissingen tot intrekking of opheffing van een 
status worden ook niet meegerekend in de eindbeslissingen. Deze berekeningswijze beantwoordt aan de Europese normen.
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Soorten beslissingen van het CGVS 
(personen)  / 2017

bron CGVS

Evolutie van het aantal beslissingen 
van het CGVS (personen)  / 2012 > 2017

bron CGVS

Fig. 17 Fig. 18
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Landen van herkomst waarvoor de behoefte aan bescherming het hoogst is

In absolute cijfers nam het CGVS in 2017 het grootste aantal beslissingen dat bescherming toekent voor personen uit de 

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

Top 10 van de landen van 
herkomst voor de erkenning 

vluchtelingenstatus 
door het CGVS (personen)  / 2017

bron CGVS

Top 5 van de landen van herkomst 
voor de toekenning subsidiaire 

beschermingsstatus door het CGVS 
(personen)  / 2017

bron CGVS

Fig. 19 Fig. 20 

Andere landen: 1.942 personen Andere landen: 63 personen

276

452

463

464

528

569

661

923

1.309

3.346

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Congo (DRC)

Eritrea

Iran

Guinee

Somalië

Turkije

Onbepaald

Irak

Afghanistan

Syrië

36

155

178

750

1.718

0 500 1.000 1.500 2.000

Libië

Somalië

Irak

Syrië

Afghanistan

Totaal: 10.933 personen Totaal: 2.900 personen

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers



Jaarverslag 2017 - CGVS32

276

452

463

464

569

661

528

923

1309

3346

7

2

7
155

178

1718

750

504

51

112

411

300

236

444

1694

2143

254

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Congo (DRC) / 787

Eritrea / 503

Iran /575

Guinee / 877

Turkije / 869

Onbepaald / 904

Somalië / 1127

Irak / 2795

Afghanistan / 5170

Syrië /4350

Vluchtelingenstatus Subsidiaire beschermingsstatus Weigeringsbeslissingen

Top 10 van de landen van herkomst voor de toekenning van de twee 
beschermingsstatussen door het CGVS (personen)  / 2017*

bron CGVS

Fig. 21 

* Uitgezonderd de beslissingen tot inoverwegingname of tot niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag

Totaal: 17.957 personen
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Evolutie van de werklast van het CGVS 
(dossiers)  / 2012 > 2017

bron CGVS

Fig. 22 

Drastische daling van de 
achterstand van het CGVS 
De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers 

waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. 

Rekening houdend met de aanzienlijke instroom van 

aanvragen in 2015 bereikte de werklast eind april 2016 

een piek van 18.375 dossiers. Dankzij een voortdurende 

betrokkenheid van de medewerkers van het CGVS daalde 

de werklast elke maand en bedroeg ze eind 2017 7.279 
dossiers. We kunnen ervan uitgaan dat 4.500 dossiers een 

normale werklast vormen. De werkelijke achterstand van 

het CGVS bedroeg bijgevolg minder dan 3.000 dossiers. 

Nooit eerder werd de achterstand weggewerkt op zo een 

korte periode.
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Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen 
(NBMV) 

Beslissingen
In 2017 nam het CGVS 1.324 eindbeslis-

singen voor minderjarigen. Dit is duide-

lijk meer dan in 2016, toen het CGVS 

844 eindbeslissingen voor minderjarigen 

had genomen. Dit aantal heeft betrek-

king op jongeren die op het ogenblik van 

de beslissing nog minderjarig waren: 

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

Eindbeslissingen niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen CGVS (personen)  / 2017

bron CGVS

Fig. 23 

* Uitgezonderd de beslissingen tot inoverwegingname of tot niet-inoverwegingname 
van een meervoudige asielaanvraag

Totaal: 1.324 personen

Andere
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Andere landen: 43 personen

Totaal: 522 personen

Andere landen: 0 personen

Top 5 van de landen van herkomst voor de erkenning van de vluchtelingenstatus aan 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2017

bron CGVS

Fig. 24 

Fig. 25 

Top 5 van de landen van herkomst voor de toekenning van de subsidiaire 
beschermingsstatus aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2017

bron CGVS
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Meer intrekkingen
Sinds 2016 steeg het aantal beslissingen tot intrekking van de vluch-

telingenstatus of van de subsidiaire beschermingsstatus aanzienlijk 

in vergelijking met de vorige jaren. In 2017 werd een recordaan-

tal van 182 intrekkingsbeslissingen genomen. Deze stijging wordt 

hoofdzakelijk verklaard door een uitbreiding van de bevoegdheden 

van het CGVS.

Sinds zijn oprichting was het CGVS al bevoegd voor de intrekking of 

opheffing van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire bescher-

mingsstatus om diverse redenen, met name fraude, terugkeer van 

de betrokkene naar zijn land van herkomst of een belangrijke en 

duurzame verandering in het land van herkomst.

Sinds september 2015 is het CGVS ook bevoegd om de vluchtelin-

genstatus in te trekken van personen die een gevaar vormen voor 

de nationale veiligheid of voor de maatschappij (na veroordeling voor 

een bijzonder ernstig misdrijf). (Fig. 26, p. 36)

Evolutie van het aantal personen 
van wie de vluchtelingenstatus of 
de subsidiaire beschermingsstatus 

werd ingetrokken  / 2012 > 2017
bron CGVS

Fig. 26 
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Bescherming in de Europese Unie

Hieronder hernemen we de belangrijkste bevindingen 

(statistieken en toelichting) uit het jaarverslag 2017 van 

EASO: www.easo.europa.eu/easo-annual-report

13% minder beslissingen 
dan in 2016
In de EU+1 werden in 2017 996.685 first-instance beslissingen 

genomen (beslissingen van beroepsinstanties, beslissingen in 

asielaanvragen van EU-onderdanen en in hervestigingsdossiers 

buiten beschouwing gelaten). Duitsland nam het meeste first-ins-

tance beslissingen (524.185). Andere landen met grote aantallen 

beslissingen zijn Frankrijk (11% van het totaal van de EU+), Italië 

(8%), Zweden en Oostenrijk (elk 6%). (Fig. 27, p. 40)

Beschermingsgraad daalt met 14% 

In 2017 bedroeg de gemiddelde EU-beschermingsgraad bijna 47% 

(waarvan bijna 50% beslissingen tot toekenning van de vluchte-

lingenstatus, 35% beslissingen tot toekenning van een subsidiaire 

beschermingsstatus en 15% beslissingen tot toekenning van 

een humanitaire status2). Deze daling ten opzichte van 2016 

1 De EU+ omvat de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein en IJsland.

2 In België worden humanitaire statuten niet uitgereikt in het kader 
van de asielprocedure.

komt onder andere doordat er heel wat beslissingen genomen 

werden voor burgers uit landen met een lagere erkenningsgraad 

(Afghanistan, Pakistan, Nigeria) en er minder asielaanvragen 

waren uit landen met een hoge graad van bescherming.

Aanzienlijke verschillen in 
beschermingsgraad
Zoals ook de voorgaande jaren het geval was, zijn er aanzien-
lijke verschillen in de gemiddelde beschermingsgraad en 

in de types positieve beslissingen die aan aanvragers van ver-

schillende nationaliteiten werden toegekend. Net zoals in 2016, 

was de hoogste beschermingsgraad voor asielzoekers uit Syrië 

(94%) en Eritrea (92%). Voor Albanese asielzoekers was er een 

beschermingsgraad van 5%.

Duitsland kende in 2017 het grootste aantal beschermingsstatus-

sen toe (325.000), gevolgd door Frankrijk (40.600), Italië (35.100), 

Oostenrijk (34.000) en Zweden (31.200). Meer dan 60% van alle 

positieve beslissingen in Europa werd aldus toegekend in slechts 

één lidstaat, namelijk in Duitsland.

De beschermingsgraad voor burgers van bepaalde landen van 

herkomst daalde. Dit was het geval voor Afghanistan (47% oftewel 

9% lager dan in 2016), Syrië (4% lager) en Irak (57% oftewel 

6% lager). Daartegenover staat dat er hogere beschermings-

cijfers waren voor burgers uit Turkije (36% oftewel 12% meer 

dan in 2016) en voor onderdanen uit Soedan (61%, 7% hoger).

Voor sommige landen van herkomst werd voornamelijk de vluch-

telingenstatus toegekend op het totaal aantal personen dat een 

BESCHERMING IN DE EUROPESE UNIE
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beschermingsstatus kreeg: Iran (93% van alle 

positieve beslissingen), Turkije (88%), Soedan 

(79%). Voor andere landen van herkomst, zoals 

Syrië, Afghanistan, Irak en Somalië, betrof de 

beschermingsstatus relatief gezien dikwijls de 

subsidiaire beschermingsstatus. Voor een aantal 

andere herkomstlanden - het betreft hierbij 

meestal herkomstlanden met een totale bescher-

mingsgraad van minder dan 25% - werd meestal 

een humanitaire beschermingsstatus toegekend, 

namelijk voor Gambia (83% van alle positieve 

beslissingen), Bangladesh (66%), Nigeria (62%) 

en Oekraïne (53%).

Erkenningspercentages variëren sterk in de 

verschillende EU+-landen, met zowel lage als 

hoge beschermingspercentages. Zo varieert het 

beschermingspercentage voor asielzoekers uit 

Afghanistan, Iran en Irak tussen 0 en 100%. Voor 

andere landen lag de consensus dan weer hoger 

(Eritrea en Syrië) en lager (Albanië en Nigeria). 

Het is duidelijk dat de gemiddelde beschermings-

graad in de EU+-landen sterk wordt beïnvloed 

door die landen die het hoogst aantal beslissin-

gen nemen. (Fig. 28, p. 41)
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Evolutie first-instance beslissingen en positieve first-instance beslissingen in 
de EU+ / 2013 > 2017

bron EASO

Fig. 27 
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Aantal first-instance beslissingen 
in EU+ / 2017

Fig. 28 

Type beslissingen per land van 
herkomst in de EU+ / 2017

bron EASO
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Het Europese asiel- 
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HET EUROPESE ASIEL- EN MIGRATIEBELEID
Migratiesituatie

Migratiesituatie stabiel, maar 
nog steeds fragiel

In vergelijking met de voorgaande jaren 

lijkt de migratiesituatie in de EU eerder 

gestabiliseerd. De massale instroom van 

migranten is een halt toegeroepen en 

het aantal irreguliere binnenkomsten 

(205.000) in de EU is met ongeveer de 

helft gedaald ten opzichte van 2016. De 

oversteken via de Centrale Middellandse 

zeeroute (o.a. vanuit Libië, Tunesië) blij-

ven nog altijd het meest in het oog sprin-

gen, maar ook hier is er sinds midden 2017 

een duidelijke kentering vast te stellen. De 

binnenkomsten via de Balkanroute en via 

Griekenland zijn relatief laag en vrij sta-

biel. Dit alles heeft tot gevolg dat de druk 

op de asiel- en migratiesystemen in de 

EU-lidstaten stilaan is beginnen afnemen. 

Lidstaten die in 2015 en 2016 grote aantal-

len asielaanvragen te behandelen kregen, 

zijn er in 2017 in geslaagd om de opge-

bouwde achterstand terug te dringen. In 

sommige landen is in 2017 gestart met het 

afbouwen van de capaciteit van de asiel- 

en opvanginstanties. Bepaalde lidstaten 

aan de buitengrenzen zoals Griekenland 

en Italië bleven kampen met grote aan-

tallen asielaanvragen, maar krijgen meer 

ruimte om werk te maken van de verster-

king van hun asielsysteem.

De crisismaatregelen die de Europese Unie 

de afgelopen jaren heeft genomen heb-

ben duidelijk bijgedragen tot het terug-

dringen van de massale en ongecontro-

leerde migratiestromen naar de EU. Deze 

maatregelen situeren zich op verschil-

lende domeinen: het opvoeren van red-

dingsoperaties op zee, de betere bescher-

ming van de grenzen en de strijd tegen 

de mensensmokkel, het uitwerken van 

een akkoord tussen de EU en Turkije, het 

opzetten van partnerschapsovereenkom-

sten met landen van oorsprong en lan-

den van transit en het aanpakken van de 

grondoorzaken van migratie.

In 2017 lijkt de crisissituatie dus achter de 

rug te zijn. De situatie blijft weliswaar fra-

giel en een nieuwe crisis is nooit ver weg.

Focus op een 
duurzaam, 
crisis-resistent 
systeem
De migratiecrisis van 2015 deed de 

Europese Unie inzien dat er werkelijk nood 

was aan een meer coherente en geïnte-

greerde aanpak van de migratieproblema-

tiek. In de Europese Agenda voor Migratie 

werd dan ook aangegeven dat het niet 

volstaat om enkel de EU-buitengrenzen 

beter te beschermen en binnen de EU de 

asiel- en migratieprocedures robuuster te 

maken en nodige solidariteit te betonen 

(interne dimensie), maar dat er ook 

veel meer moet worden ingezet op de 

versterking van de relaties met derde 

landen en de aanpak van de grondoor-

zaken van migratie (externe dimensie). 

Nu de situatie is gestabiliseerd, wil de EU 

werk maken van de verdere ontwikkeling 

en verdieping van het EU-migratiesysteem 
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om bij een mogelijke nieuwe crisis te 

kunnen terugvallen op een stabiel, flexibel 

en solide systeem. Het EU-beleid op het 

vlak van migratie stond in 2017 dan ook 

hoofdzakelijk in het teken van het behoud 

van het momentum voor deze hervor-

mingen en de verdere ontwikkeling en 

verdieping van de maatregelen voor de 

langere termijn.

Moeilijk EU-solida-
riteitsvraagstuk
Omdat het bestaande Europees asiel-

systeem een aanzienlijk aantal tekort-

komingen vertoonde en onvoldoende 

crisis-resistent bleek, lanceerde de 

Europese Commissie in 2016 zeven 

wetgevende voorstellen, gaande van de 

hervorming van de asielprocedure, over 

de omvorming van het Europees Asiel 

Ondersteuningsbureau (EASO) tot een 

EU-Asielagentschap, tot een aanpassing 

van het Dublinsysteem.  Aangezien alle 

voorstellen onderling samenhangen, 

verlopen de onderhandelingen parallel 

volgens de zogeheten pakket-aanpak. 

In 2017 zijn de onderhandelingen goed 

opgeschoten en een akkoord over het 

grootste gedeelte van de voorstellen ligt 

binnen handbereik. 

De Dublinverordening bepaalt welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvragen, en 

is de hoeksteen van het Europees asielsys-

teem. Het nieuwe voorstel wil een einde 

maken aan de huidige onevenwichtige 

verdeling van asielzoekers over de ver-

schillende EU-lidstaten en moet dus het 

juiste evenwicht vinden tussen het tonen 

van solidariteit en het opnemen van ver-

antwoordelijkheid. Ondanks grote inspan-

ningen kon hierover nog geen akkoord 

worden gevonden.

Relocatie- 
mechanisme 
loopt af
Als teken van solidariteit met Griekenland 

en Italië, die in 2015 te maken kregen met 

een enorme druk op hun asielsysteem, 

besliste de EU tot de oprichting van een 

relocatiemechanisme. Dit mechanisme 

hield in dat over een periode van twee 

jaar de EU-lidstaten op basis van een ver-

deelsleutel tot maximaal 160.000 asiel-

zoekers zouden overnemen van Italië en 

Griekenland. Dit moest leiden tot een 

verlaging van de druk op hun asielsys-

teem en tot een billijkere spreiding van 

asielzoekers in de EU. Voor relocatie 

kwamen enkel asielzoekers in aanmerking 

uit herkomstlanden met een gemiddelde 

kans op toekenning van een internatio-

nale beschermingsstatus in de EU van 

75% of meer. Na een moeizame start 

kwam het programma toch op kruis-

snelheid. Het programma liep officieel 

af op 26 september 2017. Uiteindelijk 

reisden ongeveer 34.000 personen via 

dit relocatiemechanisme naar een andere 

EU-lidstaat, waar ze een verzoek om inter-

nationale bescherming indienden. 

Ook België zette in 2017 haar relocatie-

inspanningen verder. Vanuit Griekenland 

werden 510 personen herplaatst, vanuit 

Italië 385. Over de twee jaar heeft België 

via dit programma 1.171 personen laten 

overkomen, 471 uit Italië en 700 uit 

Griekenland. Het gaat voornamelijk om 

Syriërs (meer dan 600) en Eritreeërs (meer 

dan 400). De EU bekijkt verder op welke 

manier relocatie een plaats kan krijgen 

in het hervormde Gemeenschappelijk 

Europees Asielsysteem.

Relatie met 
derde landen van 
cruciaal belang
Eén van de lessen die uit de migratiecrisis 

van 2015-2016 kan getrokken worden is 

dat het uitbouwen van relaties met derde 

landen ook op het vlak van migratie van 

cruciaal belang is. De EU heeft dan ook 

een ongezien aantal initiatieven genomen 

om een dialoog op gang te brengen met 

de belangrijkste landen van herkomst 

en transit. Op de oostelijke route was 

in 2017 ook de goede werking van het 

akkoord tussen de EU en Turkije van 

groot belang. Turkije helpt de migratiedruk 

naar de EU onder controle te houden en 

de EU helpt Turkije bij de ondersteuning 

van meer dan 3 miljoen Syrische vluch-

telingen op haar grondgebied. Dankzij 

projecten ter waarde van 3 miljard euro 

kregen bijvoorbeeld meer dan 500.000 

Syrische kinderen toegang tot onderwijs. 

Ook de hervestigingsinspanningen werden 

voortgezet.

HET EUROPESE ASIEL- EN MIGRATIEBELEID
Migratiesituatie
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Maar ook de relaties met de Afrikaanse 
landen op de migratieroute werden in 

2017 verder versterkt. Zo werd er sterk 

ingezet op de verbetering van de situatie 

van migranten in Libië door het opzetten 

van projecten, het voorzien van evacuaties 

van gestrande migranten en het aangaan 

van de strijd met de smokkelnetwerken. 

Maar ook met andere landen (Senegal, 

Mali, Niger, Nigeria, Ethiopië) werden 

alomvattende partnerschappen opgestart 

waarbij naast migratie ook andere beleids-

domeinen werden betrokken. Dit alles 

wordt mede ondersteund door het 

EU-noodtrustfonds voor Afrika dat 

2.5 miljard euro ter beschikking stelt om 

ook de grondoorzaken van migratie te 

helpen aanpakken.

Hervestiging 
In 2017 liepen verschillende Europese 

hervestigingsprogramma’s verder naast 

elkaar. Het EU-hervestigingsschema 

aangenomen in juli 2015 liep ten einde 

in december 2017. In totaal werden 19.432 

kwetsbare vluchtelingen via dit schema 

naar verschillende EU-landen hervestigd. 

Hervestigingen binnen het kader van 

de EU-Turkije verklaring van 18 maart 

2016, waarin is bepaald dat voor elke 

Syriër die vanaf de Griekse eilanden naar 

Turkije wordt teruggestuurd, een andere 

Syriër vanuit Turkije in de EU zal worden 

hervestigd, gingen ook door. Eind 2017 

bedroeg het aantal hervestigingen naar 

de EU volgens dit 1:1 principe ongeveer 

12.000. 

Op wetgevend vlak onderhandelden de 

lidstaten verder over de ontwerpverorde-

ning over een EU-hervestigingskader. Dit 

voorstel moet zorgen voor een verhoging 

van de legale en veilige mogelijkheden 

om naar de EU te komen, waardoor op 

lange termijn het risico op grootschalige 

irreguliere binnenkomsten moet afnemen, 

voor een harmonisering van de regels voor 

hervestiging en toelating op humanitaire 

gronden én voor een verlichting van de 

druk op derde landen met een groot 

aantal ontheemden die internationale 

bescherming nodig hebben. 

Voor België was 2017 opnieuw een 

recordjaar voor hervestiging: in totaal 

kwamen 1.309 vluchtelingen via herves-

tiging naar België, 721 Syriërs uit Turkije, 

299 Syriërs uit Libanon, 156 Syriërs 

uit Jordanië, 15 Syriërs uit Irak en 118 

Congolese vluchtelingen uit Oeganda. 

Dit is een stijging van bijna 190% ten 

opzichte van 2016, toen 452 vluchtelin-

gen werden hervestigd. Hiervoor organi-

seerde het CGVS in de loop van 2017 9 

hervestigingsmissies naar deze landen. 

Alle Europese engagementen werden 

nagekomen: zo werd het quotum van 

1.100 plaatsen aangeboden voor het 

EU-hervestigingsschema aangenomen 

in juli 2015 volledig ingevuld.

Op 27 september 2017 publiceerde de 

Europese Commissie een aanbeveling met 

een oproep aan de lidstaten om 50.000 

hervestigingsplaatsen aan te bieden 

voor de periode tot 31 oktober 2019. 

België heeft op deze oproep gereageerd 

door 2.000 hervestigingsplaatsen aan 

te bieden voor deze periode. Voor 2018 

is de overgrote meerderheid van de 

plaatsen (1.050) opnieuw gereserveerd 

voor Syriërs verblijvend in Turkije, Libanon 

en Jordanië, maar er zijn ook 50 herves-

tigingsplaatsen voor Congolezen uit de 

Grote Merenregio en 50 voor kwetsbare 

vluchtelingen verblijvend in één van de 

landen op de Centraal-Mediterrane route.

HET EUROPESE ASIEL- EN MIGRATIEBELEID
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Coaching- en leiderschapstraject

2017 was ook het jaar waarin er aandacht 

uitging naar de rol van coach van de super-

visoren. Daarnaast startte een traject 

voor het tot stand brengen van een lei-

derschapscultuur op het CGVS voor de 

leidinggevenden.

Supervisoren 
leren over hun 
rol van coach
Coaching is lange tijd een onderbelicht 

aspect geweest van de taak van supervisor. 

Het louter technisch beoordelen van een 

asielbeslissing is niet meer voldoende.  

Een supervisor moet ook de motivator en 

inspirator zijn van zijn eenheid.  De nadruk 

ligt na een tijd ook meer op samenwerken 

dan op het louter corrigerende aspect.

Via een intensieve vijfdaagse opleiding 

kregen supervisoren in de eerste plaats 

meer inzicht in de leiderschapsstijl die ze 

hanteren. Bovendien werd door middel 

van rollenspellen ook duidelijk wat het 

effect een bepaalde manier van handelen 

kan hebben op de protection officer.

De ideale coaching zorgt ervoor dat 

teamleden meer autonoom gaan werken.  

Samenwerking zorgt voor tevreden 

werknemers die zich bewust zijn van hun 

kwaliteiten.    

Getuigenis, Mélanie 
Knott, supervisor 
sectie Congo

Ik heb dankzij deze opleiding de hulp-

middelen die een coach ter beschikking 

staan beter leren gebruiken en besef 

de impact ervan op een protection offi-

cer. Ik heb ook begrepen waarom ik 

soms moeilijkheden ondervind wan-

neer ik communiceer. Dankzij deze 

opleiding concentreer ik me op de ele-

menten en de informatie die ik moet 

overbrengen en vooral dan de manier 

waarop, namelijk op een feitelijke en 

gestructureerde manier. Dat helpt me 

wanneer ik bijvoorbeeld een moeilijke 

boodschap moet overbrengen.

Deze opleiding heeft mijn leiderschaps-

stijl wel degelijk veranderd. Ik pas me 

beter aan de eigenheid van mijn pro-

tection officers aan omdat ik een beter 

inzicht heb verworven in het profiel 

van ieder van hen. Ik verplicht mezelf 

ertoe om mijn gedachten te structu-

reren vooraleer ik een onderhoud met 

hen aanga en wanneer ik negatieve 

feedback moet geven.

Ik ben me ook meer bewust dat posi-

tieve feedback essentieel is en die geef 

ik dan ook regelmatiger en bewuster.

Traject rond 
leiderschap 
voor directie en 
diensthoofden
In september 2017 ging het leiderschaps-

traject voor de directie en diensthoofden 

van het CGVS van start. Dankzij financiële 

steun van AMIF, het Asiel, Migratie- 

en Integratiefonds van de Europese 

Commissie, konden de directie en dienst-

hoofden rekenen op de bijstand van twee 

externe consultants, die dit traject in 

goede banen leid(d)en.

De bedoeling ervan is om tot een uniforme 

visie te komen over wat leiderschap in al 

zijn aspecten inhoudt om zo het CGVS 

als organisatie te versterken. Via dialoog, 

overleg en uitwisseling wil de directie 

evolueren naar een meer participatief 

managementmodel waarbij de kaderleden 

als een hecht team functioneren. Hierdoor 

zullen zij meer kunnen bijdragen op 

strategisch vlak. Dit zal op zijn beurt de 

hele organisatie ten goede komen.  

Tijdens verschillende workshops gingen 

de deelnemers op zoek naar manieren 

om hun onderlinge samenwerking als 

team efficiënter te maken. Aan de hand 
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Getuigenis van Ruth 
Willems, operationeel 
coördinator op het CGVS

Van 1996 tot 2006 heb ik gewerkt als 

protection officer en sinds 2001 ook 

als supervisor voor verschillende geo-

grafische secties. In die periode enga-

geerde ik mij geregeld voor dienst-

overschrijdende projecten. In 2006 

startte ik als operationeel coördinator. 

Dienstoverschrijdend denken en wer-

ken werd zo mijn corebusiness. In die 

functie geef ik leiding aan tal van dienst-

hoofden van ondersteunende diensten. 

Ik ben altijd al gefascineerd geweest 

in wat mensen drijft en wat mensen 

tegenhoudt en hoe je die twee polen in 

balans brengt. 

Tijdens het leiderschapstraject, dat in 

september 2017 van start ging, kre-

gen we praktische, creatieve en inspi-

rerende methoden aangereikt om mee 

aan de slag te gaan. Er werden onder-

ling veel ideeën en ervaringen uitgewis-

seld en die impact is te verwoorden met 

de volgende mooie quote: “Als jij een 

appel hebt en ik heb er één en we rui-

len die met elkaar, dan hebben we nog 

steeds allebei een appel. Maar als jij een 

idee hebt en ik heb er één en die ruilen 

we met elkaar, dan hebben we er alle-

bei twee.” (toegeschreven aan George 

Bernard Shaw, Ierse vrijdenker). 

Het leiderschapstraject heeft collega’s 

ook dichter bij elkaar gebracht en de 

impact daarvan is te verwoorden met 

een alleszeggend Afrikaans gezegde: 

“Als je vlug wilt gaan, moet je alleen 

gaan. Als je ver wilt gaan, moet je samen 

gaan.” Met andere woorden, het leider-

schapstraject was inspirerend en heeft 

collega’s verbonden. Een vervolg daar-

van kan het CGVS als organisatie alleen 

maar sterker maken.

van oefeningen, waarbij onder andere 

stilgestaan werd bij wat goed draait binnen 

het CGVS, werden een aantal thema’s 

gekozen die vervolgens vertaald werden 

naar de werkvloer. Het gaat concreet om 

het toepassen van een nieuwe vergader-

cultuur, meer aandacht voor de waardering 

van elkaars werk, sectie-overschrijdende 

samenwerking en het uitwerken van een 

visie en strategie voor het CGVS voor de 

komende jaren.
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Pioniers in Europa

Een getuigenis van Kris De Groote, stich-

ter van de New media Unit op het CGVS

Sinds wanneer ben je bezig met het 
werken rond new media? 

Kris De Groote: De kiem van mijn 

interesse voor new media dateert van 

2010. Ik ben destijds begonnen met het 

automatiseren van informatiestromen. 

Informatieverzameling bestond des-

tijds vaak uit het consulteren van tien-

tallen websites, wat erg arbeidsinten-

sief was. Nadien werd die informatie dan 

doorgespeeld aan de protection officers. 

Met de automatisatie werd alles op één 

plek samengebracht. Nadien hebben we 

onze kennis verspreid bij partnerlan-

den.  Waar in het begin vooral een sys-

teem werd gebouwd via RSS (staat voor 

Rich Site Summary, een systeem waar-

mee je het meest recente nieuws krijgt 

over de onderwerpen van je voorkeur) en 

Twitter om informatiestromen te beheer-

sen met de nadruk op onderzoek, zetten 

we  vanaf 2014 ook in op het bestude-

ren van Facebook. Facebook heeft een 

enorm potentieel bij de dossierbehande-

ling, onder andere voor het nagaan van de 

herkomst en de geloofwaardigheid. Sinds 

2016 krijgen alle attachés een opleiding 

rond het gebruik van Facebook. Zo wordt 

de kennis ook gedeeld.

Heb je een idee in hoeveel dossiers 
jouw expertise werd gevraagd?

Kris: Het behandelen van de vragen en 

het encoderen in tabellen doen we nog 

niet zo lang. Vorig jaar kregen we bijvoor-

beeld meer dan 200 vragen.

Wat zijn de beperkingen? 

Kris: Tijd is een groot probleem. Onder-

zoek vraagt tijd en we krijgen veel vragen. 

Gelukkig werd eind maart 2018 de New 

Media Unit officieel boven de doopvont 

gehouden. Zes personen, allen ervaren 

medewerkers met een specifieke exper-

tise, skills of interesse in de materie van de 

Nieuwe Media. Twee medewerkers, waar-

onder ikzelf, werken voltijds en de ande-

ren werken deeltijds rond deze materie.

Volg je zelf ook nog opleiding?

Kris: Je moet je steeds bijscholen. Zo heb 

ik vorig jaar een week opleiding gehad 

in Londen rond open source. Dankzij 

Europese steun hebben we ons ook tech-

nisch kunnen verbeteren. Zo konden we 

een aantal laptops en GSM’s aankopen 

en vooral de nodige softwarepakketten.

Een veel gestelde vraag is die rond 
privacy?

Kris: Wat kan en mag is duidelijk bepaald 

in de wetgeving. We doorzoeken enkel de 

publieke gedeelten van profielen. Alles wat 

publiek is, wordt gebruikt. Naar de rest 

wordt er nooit gepeild. Indien we indica-

ties hebben dat er een probleem is rond 

bijvoorbeeld openbare orde, dan wordt 

de info doorgegeven aan de bevoegde 

diensten. Door een recente wetswijziging 

heeft het CGVS de mogelijkheid gekregen 

onder bepaalde voorwaarden toegang te 

vragen tot smartphones en internetpro-

fielen. Maar die wetsaanpassing kan pas 

in werking treden na het vastleggen bij 

koninklijk besluit van bijkomende garan-

ties inzake de privacy. Dit koninklijk besluit 

wordt voorbereid.   

Hebben jullie een goede samenwer-
king met andere asieldiensten?

Kris: In Zwitserland bestaat de intentie 

om te gaan werken rond new media. In 

Nederland maakt onder andere de 1F-unit 

gebruik van sociale media om zijn onder-

zoek te verrichten. EASO heeft jaarlijks 

een workshop rond online research en 

sociale media. Door de terrorismedreiging 

een aantal jaren geleden, kwam er steeds 

meer de vraag naar checks aangaande de 

achtergrond van personen.  Veel landen 

hebben echter een gebrek aan know how 

en sociale media worden nog helemaal 

niet gebruikt in COI-onderzoek. 

Welke impact heeft het gebruik van 

NEW MEDIA UNIT
Pioniers
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nieuwe media op de werking van 
Cedoca?

Kris: In Europa staat het gebruik van 

nieuwe media nog in zijn kinderschoenen.  

België is die fase al ontgroeid. Alle mede-

werkers van Cedoca hebben verschillende 

opleidingen gekregen in het gebruik van 

social media in COI. Onze COI-researchers 

zijn nu veel beter in staat om in samen-

werking met de New Media Unit antwoor-

den te geven op complexe vragen. We 

gebruiken nieuwe media ook voor dos-

sierbehandeling. Daar excelleren we in.

Welke doelstellingen heeft de new 
media unit op middellange termijn? 

Kris: We zijn volop bezig met het struc-

tureren van de new media unit. We wer-

ken procedures uit om met sociale media 

om te gaan en we willen de kennis delen 

met andere Europese lidstaten. Met de 

oprichting van de new media unit zijn we 

pioniers in Europa. Andere landen gebrui-

ken sociale media eerder in een politio-

nele context.  België is voorloper bij de 

oprichting van een nieuwe discipline bin-

nen de COI, de informatiegaring uit de 

landen van herkomst.
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Budgettaire context

In 2017 werd bijna €5 miljoen minder uitgegeven dan het jaar 

voordien. Dit heeft voornamelijk te maken met een verminde-

ring van het aantal medewerkers in 2017 en de hiermee samen-

hangende vermindering van kosten (bijvoorbeeld minder kosten 

voor tolken). In 2015 en 2016 heeft de regering aan het CGVS 

bijkomende budgetten toegekend om extra personeel aan 

te werven om de achterstand in asieldossiers binnen zo kort 

mogelijke tijd weg te werken. Het CGVS heeft van bij het begin 

al het mogelijke gedaan om die middelen maximaal te benutten. 

Zo is het personeelsbestand gestaag toegenomen. In april 2017 

is een laatste groep van medewerkers in dit kader aangeworven. 

Na die datum zijn er in dit kader geen extra wervingen gebeurd, 

omdat extra wervingen na die datum voor het wegwerken van 

de achterstand geen meerwaarde meer zouden hebben gelet op 

de duur van de vorming van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd 

werd het CGVS – zoals andere overheidsdiensten – geconfronteerd 

met de impact van lineaire besparingen en maatregelen die de 

vervanging van vertrekkers sterk beperkt. Zo is het te verklaren 

dat het reëel aantal extra wervingen steeds lager geweest is dan 

het aantal dat door de regering was vooropgesteld en dat het 

personeelsbestand in 2017 gestaag afgenomen is. 

Onderstaande cijfers tonen aan dat het overheidsbeslag echt 

wel meevalt en dat onze instelling er steeds naar streeft om het 

gewenste resultaat na te streven, ook met een verminderd per-

soneelsbestand. (Fig. 29 en 30, p. 53)
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Personeels- en werkingsuitgaven / 2017
bron FOD Binnenlandse Zaken

 Mandaatfuncties1 Niveau A Niveau B, C en D Totaal VTE

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

Situatie eind 2017 2 329,64 118,1 447,74

Personeel

Statutair personeel € 15.939.612

Contractueel personeel € 9.601.620

Algemene werking

Algemene werkingsuitgaven € 4.894.384

Werkingsuitgaven ICT € 215.042

Investering

Algemene investeringsuitgaven € 4.234

Investeringsuitgaven ICT € 128.111

Totale personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen € 30.783.003

Overzicht evolutie personeelsbestand / 2013 > 2017
bron FOD Binnenlandse Zaken

Fig. 29 

Fig. 30 

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

              www.cgvs.be                  cgvs.info@ibz.fgov.be               @cgvs_cgra

Helpdesk asielprocedure
Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 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

Contactpunt Subsidiair beschermde (asielprocedure CGVS)
Tel +32 2 205 51 11

CGRA-CGVS.Sub-Protection@ibz.fgov.be

 @

@

@

@

http://www.cgvs.be/
mailto:cgvs.info%40ibz.fgov.be?subject=
https://twitter.com/cgvs_cgra
mailto:cgra-cgvs.advocate%40ibz.fgov.be?subject=
mailto:cgra-cgvs.documents%40ibz.fgov.be?subject=
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Meer weten over het CGVS?

Ontdek extra informatie op www.cgvs.be

@cgvs_cgra



http://www.cgvs.be/nl/cijfers
https://twitter.com/cgvs_cgra


@



Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

@cgvs_cgra

mailto:cgvs.info%40ibz.fgov.be?subject=
http://www.cgvs.be/
https://twitter.com/cgvs_cgra
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