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WOORD VOORAF

Het was een belangrijk jaar op de weg naar een betere bescherming van de vluchteling.
In 2006 heeft het Parlement een grondige hervorming van de asielprocedure goedgekeurd. De hervorming kan als een van de belangrijkste hervormingen van de asielprocedure worden beschouwd
sinds de oprichting van het Commissariaat-generaal in 1988. De nieuwe asielprocedure draagt in zich
de kiemen van een goede en efficiënte procedure. Het zal aan de betrokken instanties zijn om de
opdracht waar te maken. Het Commissariaat-generaal staat er klaar voor.
Het Commissariaat-generaal zal in die nieuwe procedure meer dan ooit een centrale positie innemen.
Het wordt immers de enige instantie bevoegd voor het onderzoek van de asielaanvragen. De opsplitsing in twee fases (een ontvankelijkheidfase en een fase ten gronde) voor de behandeling van
de asielaanvragen wordt opgeheven. De Dienst Vreemdelingenzaken verliest zijn bevoegdheid voor
een eerste onderzoek naar de ontvankelijkheid van de asielaanvraag. Tegen alle beslissingen van het
Commissariaat-generaal zal een beroep bij een nieuwe jurisdictie, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ingediend kunnen worden.
Die nieuwe procedure zal op 1 juni 2007 in werking treden.
Op 10 oktober 2006 zijn de bepalingen tot regeling van de status van subsidiaire bescherming in werking getreden. Met de invoering van de subsidiaire bescherming is er een belangrijke stap voorwaarts
gezet ten voordele van de bescherming van diegenen die bescherming nodig hebben.
In België konden vluchtelingen al rekenen op een ruime interpretatie van het begrip van vluchteling
(conform het Vluchtelingenverdrag). Zo konden de meeste vluchtelingen ook vroeger al rekenen op
bescherming. Maar voor een beperkte groep (vb. oorlogsvluchtelingen) was er een leemte in de Belgische wetgeving. Door de invoering van de subsidiaire bescherming naast de status van vluchteling
wordt de leemte nu opgevuld.
Een volgende stap voorwaarts kan gezet worden door de uitwerking van een globale benadering van de
asielproblematiek, inclusief een beleid van resettlement van kwetsbare groepen van vluchtelingen.

Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
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A. INLEIDING
Overeenkomstig artikel 57/28 van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen brengt de commissaris-generaal elk jaar verslag uit over
zijn opdracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Een afschrift van dit verslag met de eventuele
opmerkingen van de Minister wordt door de Minister aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
aan de Senaat overgemaakt.
Dit verslag verduidelijkt niet alleen de werking van het Commissariaat-generaal maar biedt eveneens
een algemeen overzicht van de asielproblematiek in België.
Dit negentiende jaarverslag betreft het werkingsjaar 2006.
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd opgericht in 1988. Op
dat moment werd een einde gesteld aan de delegatie van de bevoegdheid aan de vertegenwoordiger
in België van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Deze
bevoegdheid werd overgenomen door het CGVS, een onafhankelijke administratieve overheid met
quasi-jurisdictionele inslag.
De jaarverslagen van de voorgaande jaren zijn te vinden op de website van het Commissariaatgeneraal: www.belgium.be/cgvs.
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B. OPDRACHT VAN HET COMMISSARIAATGENERAAL

1. Missie
Als onafhankelijke federale instantie is het de opdracht van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen om binnen het raam van de Belgische asielprocedure bescherming
toe te kennen aan vreemdelingen die, in geval van terugkeer naar hun land van herkomst, vervolging
of ernstige schade riskeren.

Taken
Daartoe wordt elke asielaanvraag nauwgezet onderzocht overeenkomstig de internationale, Europese
en Belgische regelgeving, waarbij met de asielcontext rekening wordt gehouden.
Concreet betekent dit:
> Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
> Het weigeren van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
> Het intrekken van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
> Het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Waarden en houdingen
De beslissingen in asieldossiers die door het Commissariaat-generaal worden genomen, hebben
ingrijpende gevolgen voor de asielzoekers. Het is dan ook belangrijk dat de medewerkers bepaalde
waarden en houdingen naleven bij het nemen van een beslissing.
In 2001 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een handvest aan
waarmee alle medewerkers instemden. Dit handvest bevat de opdracht van het Commissariaat-generaal
alsook de waarden en houdingen waarvan zijn medewerkers blijk moeten geven.
Het CGVS wil efficiënt en kwalitatief hoogstaand werk leveren op basis van de volgende waarden:
respect, integriteit en onpartijdigheid.
Op basis van deze waarden geven de medewerkers van het CGVS blijk van bekwaamheid, empathie,
besluitvaardigheid, coherentie, professioneel engagement, verantwoordelijkheid, teamgeest, loyaliteit,
openheid en duidelijkheid.
Dit handvest wordt als instrument gebruikt bij de selectie van nieuwe medewerkers. Het maakt
eveneens deel uit van de basisopleiding van de nieuwe medewerkers.

Strategisch doel
Het strategische doel van het Commissariaat-generaal bestaat in de uitbouw ervan tot een open,
betrouwbare en besluitvaardige sleutelorganisatie.
Open betekent transparantie in de werking, zowel intern als extern, een maximale toegankelijkheid
en klantvriendelijkheid.
Betrouwbaar houdt in dat binnen korte termijnen beslissingen van goede kwaliteit worden genomen
door bekwame medewerkers volgens gestroomlijnde procedures.
Besluitvaardig betekent dat de organisatie in staat is in te spelen op snel wijzigende omstandigheden
zonder haar kwaliteit en snelheid van handelen prijs te geven.
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2. Wettelijk

kader

Volgens de definitie van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend
te Genève op 28 juli 1951 (hierna Vluchtelingenverdrag genoemd) geldt als ‘vluchteling’ “elke persoon
die […] uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren
tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij
de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde
vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij
vroeger zijn verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil
terugkeren”. In de Belgische wetgeving wordt expliciet naar het Vluchtelingenverdrag verwezen.
Op 10 oktober 2006 werd, als aanvulling op het Vluchtelingenverdrag, de subsidiaire beschermingsstatus
ingevoerd in de Belgische wetgeving (voor de definitie en meer informatie, zie hoofdstuk D. Subsidiaire
Bescherming).
De asielprocedure zelf, evenals de bevoegdheden van de asielinstanties, vinden hun wettelijke basis in
de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet genoemd). Deze wet werd gewijzigd
door de wet van 15 september 2006 (hierna nieuwe Vreemdelingenwet genoemd).

3. Wetswijzigingen
Wetten
Begin oktober 2006 zijn twee nieuwe wetten in het Belgisch Staatsblad verschenen die een grondige
hervorming van de Belgische asielprocedure inhouden.
1) Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
Belgisch Staatsblad, 6 oktober 2006.
Deze wet heeft een dubbele bedoeling:
a) Omzetting Europese Richtlijn
Deze wet beoogt de omzetting van de Europese Richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning als
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft (richtlijn 2004/83/EG).
De geboden bescherming, die voordien beperkt was tot vluchtelingen die vallen onder de toepassing
van het Vluchtelingenverdrag, wordt uitgebreid met subsidiaire bescherming. Bovendien wordt de
reeds bestaande bescherming bij toepassing van het Vluchtelingenverdrag concreet gedefinieerd in
de wet.
b) Hervorming van de asielprocedure
Door deze wet wordt de asielprocedure grondig hervormd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
> de inperking van de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de 			
inhoudelijke beoordeling van een asielaanvraag;
> de opheffing van het verschil tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van 		
een asielaanvraag;
> de versnelling van de procedure voor EU-onderdanen;
> de behandeling van beroepen tegen beslissingen van het CGVS door de Raad voor 		
Vreemdelingenbetwistingen (RVV).
In de wet zijn eveneens een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de
procedure voor gezinshereniging (inzake niet-EU-burgers) en met betrekking tot slachtoffers van
mensenhandel.
2) Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van
een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna RVV-wet genoemd), Belgisch Staatsblad,
6 oktober 2006.
De hervorming van de asielprocedure brengt met zich mee dat de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen (VBV) wordt omgevormd tot een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze nieuwe
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Raad wordt bevoegd voor alle beroepen tegen beslissingen die werden genomen bij toepassing van
de nieuwe Vreemdelingenwet.
De procedure bij de Raad van State wordt hervormd met als doel de achterstand inzake het
vreemdelingencontentieux weg te werken. De annulatie- en schorsingsprocedure wordt afgeschaft en
er blijft enkel een cassatieprocedure. Voorts wordt een filterprocedure voorzien waardoor ongegronde
beroepen niet langer worden behandeld. Deze wet regelt de noodzakelijke structurele, organisatorische
en procedurele hervormingen.
Voor meer uitleg over de nieuwe asielprocedure, zie hoofdstuk C. De nieuwe asielprocedure.
De inwerkingtreding van deze twee wetten gebeurt in drie fasen :
1) Op 10 oktober 2006 zijn de bepalingen over subsidiaire bescherming van kracht
gegaan;
2) Op 1 december 2006 werd de procedure die is vastgelegd voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) van toepassing op de hangende dossiers bij de 		
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV) ;
3)
	Ten
slotte dient de inwerkingtreding van de hervorming in zijn geheel uiterlijk een jaar
na de bekendmaking te gebeuren. De hervorming zal in werking treden op 1 juni 2007.
Verder verscheen de volgende wet in het Belgisch Staatsblad:
Wet van 12 januari 2006 tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
Belgisch Staatsblad, 21 februari 2006.
Deze wet betreft de inschrijving in de Vreemdelingenwet van de strafrechtelijke beteugeling van
schijnhuwelijken.

Programmawetten
In het Staatsblad van 28 december 2006 verschenen twee programmawetten, die een aantal
wijzigingen aanbrengen in de Vreemdelingenwet en in de wet tot hervorming van de Raad van State
en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
1) Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), Belgisch Staatsblad, 28
december 2006.
Deze wet bevat onder meer een aantal overgangsbepalingen inzake aanvragen tot medische
regularisatie en inzake vreemdelingen die samenwonen in een duurzame relatie.
2) Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II), Belgisch Staatsblad, 28
december 2006.
Deze wet bevat onder meer bepalingen betreffende de overgang van de leden van de Vaste
Beroepscommissie naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en betreffende de bevoegdheid
van de Vaste Beroepscommissie inzake beroepen die vanaf 1 december 2006 werden ingediend tegen
beslissingen ten gronde van het Commissariaat-generaal. Het gaat om een overgangsmaatregel tot
het moment waarop de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd wordt. Door de wet van 15
september 2006 was de wettelijke basis om te weten welke beroepsinstantie ten gronde bevoegd
was vanaf 1 december 2006, opgeheven. Door de bepalingen in de programmawet krijgt de VBV
opnieuw expliciet de bevoegdheid om beroepen tegen beslissingen van het CGVS te behandelen. De
onduidelijke situatie die sinds 1 december 2006 was ontstaan, is hiermee uitgeklaard.

Koninklijke besluiten
1) Koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding
van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de data bedoeld in dit artikel
77 en in artikel 235, § 1, tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming
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van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
Belgisch Staatsblad, 6 oktober 2006.
Dit koninklijk besluit regelt de inwerkingtreding op 10 oktober 2006 van de artikelen uit de nieuwe
Vreemdelingenwet die betrekking hebben op de subsidiaire beschermingsstatus. 10 oktober 2006 is
immers de uiterste datum waarop de Europese Richtlijn terzake diende omgezet te zijn in Belgisch
recht.
2) Koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij
de Raad van State, Belgisch Staatsblad, 1 december 2006.
Dit koninklijk besluit betreft de procedureregeling inzake cassatieberoepen tegen beslissingen van de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met inbegrip van de filterprocedure.
3) Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Belgisch Staatsblad, 28 december 2006.
Dit koninklijk besluit bevat het procedurereglement voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Een aanzienlijk deel van de procedureregeling werd echter reeds opgenomen in de wet tot hervorming
van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit koninklijk
besluit vormt daar een aanvulling op.

Europese regelgeving
Het Verdrag van Amsterdam (1997) bepaalt dat er inzake de asielmaterie binnen 5 jaar:
> een regeling moet worden getroffen ter bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het
onderzoek van de asielaanvraag;
> een aantal minimumnormen worden vastgelegd inzake:
• het onthaal van asielzoekers;
• de voorwaarden waaraan een vluchteling moet voldoen om het statuut te verwerven;
• de asielprocedure;
• de tijdelijke bescherming in geval van een massale instroom;
• de subsidiaire bescherming als aanvulling op de bescherming die het Verdrag van Genève
biedt.
Een aantal Europese richtlijnen met betrekking tot asiel en migratie dienden in of rond het jaar 2006
in Belgische wetgeving omgezet te zijn.
1) Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen
voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten.
Deze richtlijn diende omgezet te zijn op uiterlijk 6 februari 2005. Een wetsontwerp terzake (Wetsontwerp
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen) werd
voorgelegd aan de Ministerraad maar is nog niet definitief goedgekeurd door het Parlement.
2) Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming
(“Kwalificatierichtlijn”).
Deze richtlijn werd omgezet bij wet van 15 september 2006 (zie hoger). De bepalingen met betrekking
tot de bescherming zoals voorzien in het Vluchtelingenverdrag moeten nog in werking treden, maar dit
brengt geen problemen met zich mee aangezien de huidige praktijk van het Commissariaat-generaal
reeds in overeenstemming is met de Europese Richtlijn.
3) Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor
de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus
(“Procedurerichtlijn”).
Deze richtlijn dient uiterlijk op 1 december 2007 omgezet te zijn.
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C. DE NIEUWE ASIELPROCEDURE
De krachtlijnen van de nieuwe asielprocedure zijn:
> de beperking van de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken;
> de opheffing van het onderscheid tussen de ontvankelijkheids- en gegrondheidsfase;
> de vervanging van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen;
> de invoering van een filterprocedure bij de Raad van State.
De instanties die tijdens de nieuwe asielprocedure tussenbeide komen, zijn: de Dienst
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In laatste instantie kan de Raad van State (RvS) tussenbeide
komen. De Vertegenwoordiger in België van het UNHCR kan, met adviserende bevoegdheid, in elk
stadium van de procedure tussenbeide komen.
In elk stadium van de asielprocedure (behalve bij de Dienst Vreemdelingenzaken) kan de asielzoeker
zich laten bijstaan door een advocaat.
De vreemdeling wiens asielaanvraag wordt geweigerd, kan een nieuwe asielaanvraag indienen. Deze
aanvraag wordt slechts in overweging genomen op voorwaarde dat de vreemdeling nieuwe relevante
elementen aanbrengt.

1. Dienst Vreemdelingenzaken
De vreemdeling moet zijn asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst
Vreemdelingenzaken registreert de aanvraag en gaat na welke lidstaat van de Europese Unie krachtens
de Dublin-verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.
Bij de registratie van de aanvraag overhandigt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de asielzoeker
een vragenlijst, waarin deze aangeeft welke de motieven zijn voor zijn asielaanvraag en wat de
mogelijkheden zijn om terug te keren naar het land dat hij ontvlucht is. Deze verklaring wordt
ondertekend door de asielzoeker en samen met het volledige dossier aan het CGVS overhandigd.
De Dienst Vreemdelingenzaken is bovendien bevoegd voor het vastleggen van de proceduretaal en
de behandeling van de meervoudige aanvragen (d.w.z. tweede, derde asielaanvraag). De Dienst
Vreemdelingenzaken kan weigeren om een nieuwe aanvraag in overweging te nemen indien de
asielzoeker geen nieuwe relevante elementen aanbrengt. In dat geval kan alleen een vernietigingsberoep
worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
De Dienst Vreemdelingenzaken is eveneens bevoegd voor de vasthouding van de asielzoeker en voor
de betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten.

2. Commissariaat-generaal

voor de

Vluchtelingen

en de

Staatlozen

Het CGVS, een onafhankelijke administratieve instantie, is de enige asielinstantie met
onderzoeksbevoegheid. Het CGVS is bevoegd om de hoedanigheid van vluchteling te erkennen of
te weigeren alsook om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of te weigeren. Het CGVS
onderzoekt ambtshalve alle asielaanvragen, eerst in het kader van het Verdrag van Genève, vervolgens
in het kader van de subsidiaire bescherming.
Elke asielzoeker wordt minstens eenmaal tijdens de procedure opgeroepen door het Commissariaatgeneraal. Toch zijn meerdere oproepingen niet uitgesloten indien dit nodig zou blijken voor de
behandeling van de aanvraag. Bij zijn verhoor moet de asielzoeker alle identiteitsdocumenten in zijn
bezit aan het CGVS voorleggen. De asielzoeker moet alles in het werk stellen om alle documenten
die zijn relaas kunnen staven, te bemachtigen.
De asielaanvraag wordt eveneens getoetst aan de informatie die beschikbaar is bij de Documentatieen Researchdienst (CEDOCA).
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Indien de betrokken persoon beantwoordt aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag, wordt hij
erkend als vluchteling. Indien de asielzoeker geen vluchteling is maar wel een reëel risico op ernstige
schade loopt in geval van terugkeer naar zijn land, zal hem de subsidiaire beschermingsstatus worden
toegekend. In de andere gevallen neemt de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van
toekenning van internationale bescherming.
In elk dossier neemt het CGVS één beslissing die internationale bescherming (vluchtelingenstatus
of subsidiaire beschermingsstatus) verleent of weigert. Tegen deze beslissing kan bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen een beroep worden ingediend.
In het geval van een asielaanvraag ingediend door een onderdaan van een EU-lidstaat of van een
kandidaat-lidstaat, kan het CGVS beslissen de aanvraag niet in overweging te nemen wanneer uit de
verklaringen van de asielzoeker niet duidelijk een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico
op ernstige schade blijkt. Binnen vijf werkdagen moet een beslissing worden genomen.

3. Raad

voor

Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is als beroepsinstantie bevoegd om de beslissing van het
CGVS te bevestigen of te hervormen. De Raad kan dus internationale bescherming toekennen of weigeren. De Raad kan de beslissing van de commissaris-generaal ook vernietigen wegens onregelmatigheden die niet kunnen worden hersteld. Dit is het geval wanneer er essentiële elementen ontbreken
waardoor het onmogelijk is een beslissing te nemen zonder dat er bijkomend onderzoek wordt verricht.
Het CGVS zal dan zijn onderzoek moeten overdoen en een nieuwe beslissing moeten nemen.
Deze beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moeten worden ingediend binnen 15
dagen na de betekening van de beslissing van het CGVS. Binnen diezelfde termijn kan de bevoegde
minister eveneens een beroep indienen.
Het indienen van het beroep schort de uitvoering van de betwiste beslissing op.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bovendien bevoegd om beslissingen van het CGVS voor
onderdanen van de Europese Unie of van een kandidaat-lidstaat te vernietigen. De vernietigingsberoepen moeten worden ingediend binnen 30 dagen na de betekening van de aangevochten beslissing.
Het indienen van dit beroep heeft geen schorsende werking.
De procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een schriftelijke procedure. De partijen
en hun advocaten kunnen hun opmerkingen mondeling tijdens de zitting meedelen. Toch zijn de
mogelijkheden om andere middelen aan te voeren dan deze die werden uiteengezet in het verzoekschrift, zeer beperkt.
Het is bijgevolg zeer belangrijk dat het verzoekschrift goed wordt opgesteld en de procedureregels
die werden vastgelegd in de RVV-Wet, worden nageleefd. Zoniet dreigt het verzoekschrift te worden
verworpen omdat het niet voldoet aan de vormvereisten.
Het verzoekschrift moet o.a. de uiteenzetting van de feiten en de middelen die worden aangehaald
ter staving van het beroep, bevatten. Indien de asielzoeker nieuwe elementen aanhaalt, dient te worden aangegeven waarom deze elementen niet eerder aan de commissaris-generaal konden worden
meegedeeld.
In afwijking van de regel dat «het niet mogelijk is andere middelen aan te voeren dan in het verzoekschrift uiteengezet», kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen rekening houden met elk nieuw
element dat hem door de partijen ter kennis wordt gebracht, inclusief hun verklaringen tijdens de
zitting, onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
1)
2)
3)

De elementen vinden hun grondslag in het proceduredossier;
Ze tonen ontegensprekelijk het gegronde of ongegronde karakter van het beroep aan;
De partij verklaart op plausibele wijze waarom deze nieuwe elementen niet werden meegedeeld
in een vroegere fase van de procedure.

De zittingen van de Raad zijn openbaar maar de mogelijkheid bestaat om ze met gesloten deuren te
houden. De zittingen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in een gesloten centrum indien de inrichting
van het centrum dit toelaat.
De beslissingen van de Raad zijn alleen vatbaar voor beroep in cassatie voor de Raad van State. Er
is bovendien een filterprocedure voorzien. Elk cassatieberoep wordt onderworpen aan een onderzoek
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inzake toelaatbaarheid. De beroepen worden “niet toelaatbaar” verklaard indien de Raad van State
niet bevoegd is of zonder rechtsmacht, of wanneer de beroepen zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn.
Indien de Raad van State de aangevochten beslissing vernietigt, wordt het dossier naar de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen teruggestuurd, die zich opnieuw dient uit te spreken over de asielaanvraag
en zich naar het gevelde arrest dient te richten.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is de opvolger van de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen, de beroepsinstantie in de vroegere procedure. De beroepen die hangende zijn voor de
VBV, worden van rechtswege hangende voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Het CGVS treedt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen telkens op als verwerende partij, zowel
voor de nieuwe beroepen als voor de dossiers uit de achterstand.

4. Schema

nieuwe asielprocedure

Zie volgende bladzijde.
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D. SUBSIDIAIRE BESCHERMING

Subsidiaire bescherming is een nieuwe vorm van bescherming die sinds 10 oktober 2006 in België
werd ingevoerd en een aanvulling vormt op de internationale bescherming zoals voorzien door het
Vluchtelingenverdrag. Dit is het resultaat van de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/83/EG.
De Europese richtlijn definieert de minimumnormen inzake de voorwaarden waaraan personen die
subsidiaire bescherming behoeven, moeten voldoen. Deze richtlijn werd naar Belgisch recht omgezet
in de nieuwe Vreemdelingenwet die de definitie van subsidiaire bescherming en de toekenningsvoorwaarden vastlegt. De nieuwe Vreemdelingenwet vormt dus de referentietekst.

1. Definitie
De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen gebruik kan maken van de procedure voor humanitair
verblijf om medische redenen, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te
nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige
schade. Bovendien moet het duidelijk zijn dat de vreemdeling zich niet onder de bescherming van
zijn land kan of wil stellen wegens het risico op ernstige schade en niet onder de uitsluitingsgronden
valt.
Ernstige schade bestaat uit:
a) doodstraf of executie; of
b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in
zijn land van herkomst; of
c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig
geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat:
a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid
heeft gepleegd;
b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen
en beginselen van de Verenigde Naties;
c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd.
Zoals de naam het zelf al aangeeft, heeft dit nieuwe systeem van bescherming een « subsidiair »
karakter, meer bepaald t.o.v. twee andere vormen van bescherming: de bescherming voorzien door
het Vluchtelingenverdrag en de bescherming voor personen met ernstige gezondheidsproblemen (zie
verder).
Deze drie procedures moeten het mogelijk maken effectieve bescherming te bieden aan alle personen
die het nodig hebben.

2. Toepassing
Een aanvraag voor de erkenning van het vluchtelingenstatuut of voor de toekenning van het statuut
van subsidiaire bescherming gebeurt in België in de vorm van een asielaanvraag.
Sinds 10 oktober 2006 en tot de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure, zijn de drie huidige
asielinstanties (DVZ, CGVS, VBV en in de toekomst de nieuwe RVV) bevoegd voor de behandeling van
aanvragen betreffende asiel en subsidiaire bescherming. Deze instanties onderzoeken de asielaanvragen eerst in het kader van het Vluchtelingenverdrag en vervolgens in het kader van de bepalingen
met betrekking tot subsidiaire bescherming.
Er is dus een eenheidsprocedure voorzien en de voorrang wordt gegeven aan het onderzoek van de
toepassing van het Vluchtelingenverdrag.

Jaarverslag CGVS 2006
17

3. Statuut

van de personen

Personen met de subsidiaire beschermingsstatus worden toegelaten tot een verblijf van beperkte duur
in België. Een verblijfstitel die geldig is voor één jaar en die hernieuwbaar is, wordt hen, in opdracht
van de Dienst Vreemdelingenzaken, uitgereikt door de gemeente.
Na vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag, wordt de vreemdeling aan wie de
subsidiaire beschermingsstatus is toegekend, tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten.
De verblijfstitel wordt uitgereikt door de gemeente op basis van de beslissing van toekenning van
het statuut van subsidiaire bescherming door het CGVS of door de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen (in de toekomst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). De verblijfstitel wordt niet
uitgereikt wanneer er een beroep wordt ingediend tegen de “beslissing van weigering van erkenning
van het vluchtelingenstatuut en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus” van het CGVS.
In dat geval zijn de gevolgen voor het indienen van een beroep:
• het uitstellen van de toekenning van subsidiaire bescherming en dus een verlenging van de
wachttijd;
• het risico dat de beslissing van het CGVS wordt hervormd en dat ook het statuut van subsidiaire
bescherming wordt geweigerd.

4. Procedure

voor personen met een niet-terugleidingsclausule

De wet voorziet een bijzondere procedure voor personen waarvan de bevestigende beslissing in de
ontvankelijkheidsfase een niet-terugleidingsclausule bevat of waarvan de beslissing van weigering
van het vluchtelingenstatuut in de gegrondheidsfase een gelijkaardige clausule bevat als de niet-terugleidingsclausule. Het gaat om een regeling voor beslissingen die werden genomen voor 10 oktober
2006.*
Deze procedure is niet van toepassing op personen waarvan de beslissing een humanitaire clausule
bevat. De “humanitaire clausules” hebben o.a. betrekking op de volgende situaties:
> clausule i.v.m. een gezondheidsprobleem,
> clausule i.v.m. de algemene humanitaire situatie in een land, vb. Afghanistan,
> clausule i.v.m. risico bij gedwongen repatriëring maar geen risico bij vrijwillige terugkeer.

5. Procedure

voor personen met ernstige gezondheidsproblemen

Een bijzondere procedure is voorzien om personen met een ernstig gezondheidsprobleem de mogelijkheid te geven een aanvraag tot verblijf in te dienen. Deze aanvragen worden uitgesloten van het
toepassingsveld van subsidiaire bescherming en worden behandeld volgens een specifieke procedure
waarvoor DVZ bevoegd zal zijn.
De procedure en de toepassingsvoorwaarden zijn bepaald door de nieuwe Vreemdelingenwet. In
afwachting van de inwerkingtreding van deze bepalingen, blijft de huidige procedure volgens artikel
9 al. 3 van de Wet van 15 december 1980 van toepassing voor personen met ernstige gezondheidsproblemen.

* Voor meer informatie: zie artikel 77 van de Vreemdelingenwet.
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E. BEHANDELING VAN DE ASIELAANVRAGEN
1. Cijfers
a. Aantal asielaanvragen
Het aantal asielaanvragen lag in 2006 opmerkelijk lager dan tijdens de voorgaande jaren. In 2006
werden in totaal 11.587 asielaanvragen ingediend, tegenover 15.957 in 2005. Dit is een daling van
bijna 30%.

Tot oktober 2006 lag de instroom bijzonder laag. In juni dienden slechts 834 asielzoekers een
asielaanvraag in. Dit was het laagste cijfer per maand sinds 1997. Door de invoering van subsidiaire
bescherming steeg het aantal asielaanvragen in oktober ten opzicht van de voorgaande maanden om
vervolgens opnieuw te zakken.

1.038
934
988
870
854
834
872
954
870
1.238
1.082
1.053
11.587

De stijging in oktober had zo goed als uitsluitend te maken met meervoudige aanvragen - dit zijn
tweede, derde of vierde asielaanvragen - voornamelijk van Iraniërs. In totaal waren er in oktober 379
meervoudige aanvragen. De invoering van de subsidiaire bescherming heeft dus geen aanhoudende
stijging van de asielaanvragen teweeggebracht.
Op een totaal van 11.587 asielaanvragen in 2006 zijn er 2.187 meervoudige aanvragen. De belangrijkste
nationaliteiten die meermaals een asielaanvraag indienden, waren Iran met 415 meervoudige
aanvragen, Rusland met 284 meervoudige aanvragen, Servië met 242 meervoudige aanvragen en
Afghanistan met 137 meervoudige aanvragen.
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herkomstlanden

Herkomstland

Aantal asielaanvragen
1.582
843
778
695
631
413
381
380
370
365
5.149

Rusland 			
DR Congo (DRC)
Servië-Montenegro
Irak
Iran
Guinee
Armenië
Turkije
Rwanda
Afghanistan
Andere landen
Totaal alle landen

Rusland voert net als in 2005 de lijst van
herkomstlanden aan. Het gaat hierbij
vooral om Tsjetsjenen. Andere belangrijke
herkomstlanden in 2006 waren de DR Congo,
Servië-Montenegro, Irak en Iran.

11.587

Tendensen
De daling van het aantal asielaanvragen geldt voor alle herkomstlanden, behalve voor Rusland,
Iran, Afghanistan, Libanon, Ethiopië en Kenya.
Opvallende dalers zijn de landen van het voormalig Oostblok. Zo zakt de instroom uit Slovakije
van 773 asielaanvragen in 2005 tot 126 aanvragen in 2006. Dit is een vermindering met 84%.
Dezelfde evolutie gaat op voor Bulgarije (-61%), Hongarije (-70%), Roemenië (-50%), ServiëMontenegro (-35%), Tsjechië (-42%) en Albanië (-25%).
Onder de Afrikaanse landen springt de daling met 34% van de instroom uit de DR Congo in het
oog. Terwijl in 2005 nog 1.272 Congolezen bescherming vroegen aan de Belgische asielinstanties,
waren er dat in 2006 slechts 843. Onder de dalers bevinden zich ook Guinee (-36%), Kameroen
(-37%), Rwanda (-35%) en Togo (-36%).
Voor Azië is er een aanzienlijke vermindering van het aantal asielaanvragen uit China (-48%) en
Nepal (-61%).

b. Aantal genomen beslissingen
Het CGVS heeft in 2006 minder beslissingen genomen dan in 2005. Vooral het aantal beslissingen in
de gegrondheidsfase daalde.
Een belangrijke reden hiervoor is dat na de publicatie van de nieuwe Vreemdelingenwet de wettelijke basis om te weten welke beroepsinstantie ten gronde bevoegd was na 1 december 2006 was
opgeheven.* Om dit probleem op te lossen, besliste de regering om een nieuw wetsartikel in de
programmawet in te voegen dat de VBV opnieuw expliciet de bevoegdheid gaf om beroepen tegen
beslissingen van het CGVS te behandelen. Deze programmawet werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 28 december 2006.
Om elke juridische discussie te vermijden, besliste de commissaris-generaal om vanaf 12 november
2006 tot de publicatie van de programmawet geen negatieve beslissingen ten gronde meer te betekenen.
Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het personeelsbestand van het CGVS in
2006 is verminderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Bovendien werd de Juridische Dienst van
het CGVS uitgebreid en zijn heel wat dossierbehandelaars naar deze dienst gegaan. Hierdoor waren
in 2006 minder dossierbehandelaars werkzaam op het CGVS dan tijdens de voorgaande jaren. Daarenboven werd in 2006 de nodige tijd besteed aan de invoering van subsidiaire bescherming en de
vorming van het personeel.
* Artikel 57/11 van de wet van 15 december 1980 werd afgeschaft door de wet van 15 september 2006.
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> Ontvankelijkheidsfase
In de ontvankelijkheidsfase is het aantal beslissingen verder afgenomen, aangezien er door het
wegwerken van de achterstand in deze fase minder dossiers hangende waren.
Een overzicht van het aantal beslissingen in de ontvankelijkheidsfase:

Beslissing dat verder
onderzoek noodzakelijk is		
Bevestigende beslissing van
weigering verblijf/toegang
Technische weigering,
ongunstig advies, laattijdig beroep
Totaal		

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3.672

5.592

5.189

5.186

5.135

3.994

3.372

9.607

16.537

13.775

10.855

6.284

5.119

4.263

2.617

3.668

4.271

2.714

893

823

567

15.896

25.797

23.234

18.755

12.312

9.936

8.202

> Gegrondheidsfase
Het aantal beslissingen in de gegrondheidsfase lag in 2006 lager dan in 2005. Vooral het aantal negatieve beslissingen daalde aangezien deze vanaf 12 november 2006 niet meer betekend werden.

Erkenning als vluchteling
Toekenning
subsidiaire bescherming		
Weigering van erkenning
Technische weigering
Totaal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.198

897

1.166

1.201

2.275

3.059

1.917

704
2.558
4.460

533
1.357
2.787

1.018
3.427
5.611

975
3.989
6.165

5.229
631
8.135

7.012
778
10.849

8
4.976
624
7.522

> Afsluitingen
Wanneer uit de feitelijke omstandigheden van het dossier blijkt dat een beslissing over de asielaanvraag niet meer nodig is, wordt het dossier afgesloten. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer de
asielzoeker afstand doet van zijn asielaanvraag, wanneer hij tijdens zijn asielprocedure overlijdt of
wanneer hij de Belgische nationaliteit verwerft.
In 2006 werden 632 dossiers afgesloten.

Afsluitingen

> Artikel 55
Begin 2004 werd een nieuw artikel 55 in de Vreemdelingenwet van kracht. Dit artikel bepaalt dat een
asielaanvraag zonder voorwerp wordt wanneer de vreemdeling tussentijds toegelaten of gemachtigd
wordt tot een verblijf van onbepaalde duur.
In 2005 werden de gevolgen hiervan ten volle zichtbaar met 2.552 beslissingen op basis van artikel
55. Dit aantal daalde in 2006 tot 616 beslissingen. De reden hiervoor is dat de achterstand van dossiers die voor artikel 55 in aanmerking komen, vooral in 2005 werd behandeld.

Ontvankelijkheidsfase
Gegrondheidsfase
Totaal

2004

2005

2006

67
235
302

723
1.829
2.552

120
496
616
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> Totaal
Het totale aantal beslissingen voor 2006 bedraagt 16.972.

Ontvankelijkheidsfase
Gegrondheidsfase
Afsluiting
Art. 55 regularisatie
Totaal

8.202
7.522
632
616
16.972

c. Aantal erkenningen als vluchteling
Het aantal erkenningen door het CGVS is in 2006 gedaald tot 1.914 tegenover 3.059 in 2005. Dit is
een daling van 37%. Het totale aantal erkenningen bedroeg 2.391 (cijfers CGVS + VBV).

De daling van het aantal erkenningen bij het CGVS houdt voornamelijk verband met de daling van
het aantal beslissingen ten gronde. In 2006 werden minder beslissingen ten gronde genomen en dus
minder mogelijke beslissingen tot erkenning.
De daling is niet zo sterk indien het aantal erkenningen wordt vergeleken met het aantal eindbeslissingen van het CGVS. Dit is het totale aantal beslissingen verminderd met het aantal beslissingen tot
verder onderzoek. Voor 2006 ging het om 14% erkenningen, terwijl in 2005 het erkenningspercentage
15,2% bedroeg en in 2004 13,8%.
Een groot gedeelte van de erkenningen betreft vluchtelingen afkomstig uit Rusland. Het gaat om 443
erkenningen op een totaal van 1.914, d.w.z. 23% van het totale aantal erkenningen. Dit zijn voornamelijk Tsjetsjenen afkomstig uit Tsjetsjenië.
Daarnaast werd een groot aantal vluchtelingen uit Afrika erkend: de DR Congo met 296 erkenningen,
Rwanda met 281 erkenningen, Ivoorkust met 123 erkenningen en Guinee met 114 erkenningen.
Dit neemt niet weg dat het aantal negatieve beslissingen nog steeds aanzienlijk is, wat er op wijst
dat het oneigenlijke gebruik van de asielprocedure nog steeds groot is. In vergelijking met het totale
aantal eindbeslissingen van het CGVS bedroeg het aantal negatieve beslissingen in 2006 86%. Dit
relatief hoge aantal negatieve beslissingen heeft allesbehalve te maken met een restrictieve interpretatie van het Vluchtelingenverdrag. De meeste negatieve beslissingen zijn immers gebaseerd op
de vaststelling van fraude of ongeloofwaardigheid met betrekking tot de identiteit, herkomst of de
aangehaalde feiten.
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De onderstaande tabel toont de top 10 van herkomstlanden met het hoogste aantal erkenningen in
2006:

Rusland
DR Congo
Rwanda
Ivoorkust
Guinee		
Servië-Montenegro
China
Wit-Rusland
Iran
Irak
Andere landen
Totaal alle landen

Het erkenningspercentage lag vooral hoog voor Rusland (37%), Rwanda (43%), Ivoorkust (23%),
China (30%) en Wit-Rusland (29%).

d. Toekenning van subsidiaire bescherming
In 2006 kende het CGVS aan 8 personen subsidiaire bescherming toe. Het ging om 7 Irakezen en 1
persoon uit Eritrea.
Opgemerkt moet worden dat de periode waarin subsidiaire bescherming werd toegekend zeer kort was,
namelijk vanaf 10 oktober tot 1 november 2006. Na 1 november werden immers geen beslissingen
ten gronde meer genomen omwille van de bovenvermelde juridisch-technische problemen.
De VBV verleende eveneens aan 8 personen subsidiaire bescherming.

e. Bijzondere gevallen
> Uitsluitingsclausule
Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat het in sommige gevallen niet van toepassing kan zijn op bepaalde
vreemdelingen alhoewel deze aan de voorwaarden voldoen (artikel 1,F, uitsluitingsclausule). Dit is o.a.
het geval bij vreemdelingen ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn te veronderstellen dat:
• hij een misdrijf heeft begaan tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de mensheid;
• hij een ernstig niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het onthaalland alvorens hij tot dit land
als vluchteling werd toegelaten;
• hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en de
beginselen van de VN.
In 2006 heeft het CGVS in 4 dossiers de uitsluitingsclausule toegepast. De VBV heeft in deze dossiers
nog geen beslissing genomen. De VBV nam wel een beslissing betreffende 3 dossiers uit voorgaande
jaren: de uitsluitingsclausule werd niet gevolgd.
> Cessatiegronden
Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat de status van een vluchteling kan worden opgeheven (artikel
1,C, cessatie), wanneer blijkt dat:
• hij vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit bezit;
• hij zijn nationaliteit heeft herkregen en de bescherming van dat land geniet;
• hij een nieuwe nationaliteit heeft verkregen;
• hij zich vrijwillig opnieuw heeft gevestigd in het land dat hij had verlaten of waarbuiten hij uit
vrees voor vervolging verblijf hield.
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In 2006 werd bij 4 personen de vluchtelingenstatus opgeheven:
2003

2004

2005

2006

9

10

9

4

> Intrekkingen
In de wet staat ook uitdrukkelijk de mogelijkheid tot intrekking van het vluchtelingenstatuut. De
Vreemdelingenwet stelt dat de commissaris-generaal bevoegd is “om de hoedanigheid van vluchteling
in te trekken ten aanzien van de vreemdeling die als vluchteling werd erkend op grond van valse
verklaringen of van valse of vervalste documenten, alsmede ten aanzien van de vreemdeling wiens
persoonlijk gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest”.
In 2006 werd bij 14 personen het vluchtelingenstatuut ingetrokken:
2003

2004

2005

2006

9

18

14

14

f. Behandelingsduur van de aanvragen
Sinds 1 januari 2001 worden de nieuwe asielaanvragen in de ontvankelijkheidsfase systematisch binnen korte tijd behandeld. In 2006 bedroeg de gemiddelde duur voor de behandeling van dringende
beroepen (dus dossiers in de ontvankelijkheidsfase) vanaf de indiening van de aanvraag ongeveer 3
maanden.
Onderstaande tabel toont de doorlooptijd in kalenderdagen voor DVZ en het CGVS. In 2006 bedroeg
de gemiddelde behandelingsduur op het CGVS 66 kalenderdagen in de ontvankelijkheidsfase en 88
kalenderdagen in de gegrondheidsfase.

g. Achterstand in de dossierbehandeling
Het CGVS is er in 2006 in geslaagd om een belangrijk gedeelte van de achterstand weg te werken. De
totale werklast is gedaald van 10.380 dossiers eind 2005 tot 6.124 dossiers eind 2006. Dit betekent
een daling in de achterstand van 4.256 dossiers.
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Totale
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind

achterstand

35.000
42.000
32.000
23.909
20.098
10.380
6.124

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Wat de ontvankelijkheidsfase betreft, is de achterstand zo goed als weggewerkt. Eind 2006 waren er
nog een klein aantal dossiers hangende uit de periode 1997-2004. Het aantal nog in de statistieken
vermelde dossiers betreft bijzondere dossiers die om bepaalde redenen niet behandeld kunnen worden, vb. om medische redenen of wegens een tekort aan voogden voor minderjarigen. De dossiers
uit 2005 en 2006 zijn als normale werklast te beschouwen.
Vooral in de gegrondheidsfase is de achterstand sterk gedaald van 8.213 dossiers eind 2005 tot 4.508
dossiers eind 2006.

Totale

achterstand op

31

december

Ontvankelijkheidsfase
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005	
2006
Totaal

3
7
29
23
2
4
10
24
129
1.385
1.616

2006

per jaar van indiening van de asielaanvragen

Gegrondheidsfase
12
40
89
140
131
98
187
455
1.368
1.988
4.508

Totaal
15
47
118
163
133
102
197
479
1.497
3.373
6.124

Percentage
0,24%
0,77%
1,93%
2,66%
2,17%
1,67%
3,22%
7,82%
24,44%
55,08%
100,00%

2. Dossierbehandeling
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen beschouwt het als zijn missie om
bescherming te bieden aan diegenen die bescherming tegen vervolging nodig hebben. De behandeling
van de asielaanvragen wordt vanuit dit perspectief georganiseerd. Hierbij stelt het Commissariaatgeneraal voorop om kwalitatief goede beslissingen te nemen binnen korte tijd.
Om die kwaliteit te garanderen heeft het Commissariaat-generaal heel wat maatregelen genomen.
De asieldossiers worden onderzocht door universitair geschoolde medewerkers, die expert zijn in
de landen die zij behandelen. Het werk van de dossierbehandelaar wordt steeds gesuperviseerd:
het is de opdracht van de supervisor om de kwaliteit te garanderen. Elke asielzoeker krijgt de reële
mogelijkheid om zijn bewijsstukken over te maken en zijn relaas te brengen. Elke asielzoeker wordt
minstens één – vaak twee – maal gehoord. Elk gehoor duurt in het algemeen 3 à 4 uur. Voor bepaalde
“zwakkere” groepen (niet-begeleide minderjarigen, personen die gendergebonden redenen opwerpen,
enz.) bestaan er bijzondere instructies. Bij de beoordeling wordt op ruime wijze het voordeel van de
twijfel toegekend.
Het werk wordt ondersteund door een gespecialiseerde documentatie- en researchdienst (Cedoca),
bestaande uit meer dan 40 medewerkers, die instaan voor het verzamelen van algemene informatie
over de evolutie van de situatie in de landen van herkomst of zo nodig voor het voeren van specifiek
onderzoek met betrekking tot individuele dossiers.
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In het recht geldt als basisprincipe dat iemand die beweert recht te hebben op iets, dit moet aantonen.
Gelet op de bijzondere problematiek van asiel, in het bijzonder de moeilijkheid voor veel vluchtelingen
om hun gegronde vrees voor vervolging duidelijk aan te tonen, hanteert het Commissariaat-generaal
het principe van een gedeelde bewijslast. Het Commissariaat-generaal gaat met de asielzoeker op
zoek naar de bewijzen voor zijn beweringen. Dit wil niet zeggen dat de asielzoeker ontslaan wordt
van zijn verplichting om eventuele bewijzen aan te brengen: hij blijft verplicht om al het mogelijke
– redelijkerwijze gesproken - te doen om bewijzen te zoeken en voor te leggen.

Bijzondere aandachtspunten
a. De genderproblematiek
Het genderconcept in de asielprocedure verwijst naar alle problematieken in verband met geslacht,
seksuele identiteit of seksuele geaardheid. Dit begrip omvat niet alleen vervolgingen die uitsluitend
of hoofdzakelijk door vrouwen worden ondergaan (zoals genitale verminking, gedwongen huwelijk,
bepaalde vormen van erewraak, partnergeweld) maar ook homoseksualiteit (alsook biseksualiteit en
transseksualiteit) of verkrachting.
Het CGVS besteedt bijzondere aandacht aan de behandeling van asielaanvragen die om deze redenen
worden ingediend. De gendercel, die bestaat uit een coördinatrice en contactpersonen in elke geografische sectie van het CGVS, werd opgericht in 2005. De contactpersonen voor de genderproblematiek
inventariseren de behoeften van de dossierbehandelaars op het vlak van opleiding en informatie;
ze centraliseren eveneens binnen hun secties de beslissingen waarin de genderthematiek werd
aangehaald. Dit draagt bij tot een betere en meer homogene behandeling van de gendergebonden
asielaanvragen.
De gendercoördinatrice coördineert de redactie van de richtlijnen voor genderdossiers en volgt ze op,
ze voorziet in de specifieke behoeften van de geografische secties, ze centraliseert de rechtspraak
van het Commissariaat-generaal, van de Raad van State en van de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen. Zij is eveneens de contactpersoon voor externe correspondenten.
In 2006 spande de gendercel zich in om de reeds bestaande maatregelen op gebied van de genderproblematiek te versterken. Er werden voor de dossierbehandelaars die gendergebonden asielaanvragen behandelen, sensibiliserings- en opleidingsdagen georganiseerd, met name over genitale
verminking bij vrouwen. Een van deze opleidingsdagen werd medegefinancierd door het Europees
Vluchtelingenfonds.
> Aantal aanvragen
In totaal werden in 2006 11.587 asielaanvragen ingediend. Na aftrek van de geannuleerde
asielaanvragen, levert dit de volgende onderverdeling per geslacht op:
Man 		
7.355
Vrouw		3.605
Totaal		
10.960

Dit betekent dat 33% van de asielzoekers vrouwen zijn.

> Motieven voor asielaanvragen
De vervolgingsmotieven die worden aangehaald door de asielzoeksters, kunnen dezelfde zijn als voor
mannen, bijvoorbeeld ras, religie, nationaliteit, politieke overtuigingen. Het kan ook gaan om specifieke motieven voor vrouwen zoals genitale verminking, gedwongen huwelijk, sommige vormen van
erewraak, seksueel en huiselijk geweld, enz.

> Toekenning van internationale bescherming
44% van de personen die in 2006 door het CGVS als vluchteling werden erkend, waren vrouwen
(terwijl ze 33% van het totale aantal asielzoekers vertegenwoordigden).
De status van vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag werd toegekend aan 834 vrouwen.
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Nationaliteit

Aantal

Rusland
Rwanda
DR Congo
Guinee
Servië-Montenegro
Ivoorkust
Wit-Rusland
Burundi
China
Iran
Anderen
Totaal

199
150
145
67
33
27
22
20
14
14
143
834

De vrouwen die als vluchteling werden erkend kwamen hoofdzakelijk uit Rusland, Rwanda, DR Congo,
Guinee en Servië-Montenegro.
De status van subsidiaire bescherming werd toegekend aan één vrouw uit Eritrea en drie vrouwen
uit Irak.
b. Niet-begeleide minderjarigen
Er komen nog steeds niet-begeleide minderjarige vreemdelingen naar België. Hoewel ze zich meer en
meer richten op andere procedures, vroegen in de loop van 2006 toch 449 minderjarigen internationale
bescherming aan.
Hoewel de meesten van hen afkomstig zijn van het Afrikaanse continent (voornamelijk uit de DR
Congo of Guinee), komen er de laatste jaren steeds meer minderjarigen uit Afghanistan.
De behandeling van de asielaanvragen van minderjarigen bleef prioritair. Bijgevolg werd de achterstand
kleiner zodat elke nieuwe aanvraag snel kon worden behandeld.
Om de behandeling van de aanvragen van minderjarigen continu te verbeteren en de procedure
begrijpelijker te maken voor minderjarigen, werd een project ingediend bij het Europees
Vluchtelingenfonds. Dankzij dit project, dat werd goedgekeurd in de zomer van 2006, zullen
gespecialiseerde medewerkers een grondige bijkomende opleiding krijgen over de situatie van gevluchte
minderjarigen alsook over de specifieke verhoortechnieken voor minderjarigen. Deze opleiding zal ook
worden gevolgd door de tolken die regelmatig werken met minderjarigen. Het tweede gedeelte van het
project zal bestaan uit de realisatie van een stripverhaal dat specifiek gericht is op de minderjarigen
zelf. Dit stripverhaal vertelt hen over de belevenissen van jongeren zoals zijzelf tijdens de procedure.
Het project zal worden uitgevoerd in de loop van 2007.
Wat de voogdij betreft, werd er in 2006 gestreefd naar meer uitwisselingen met de Dienst Voogdij en
de voogden. Aangezien er echter minder vaak overlegvergaderingen tussen de verschillende diensten
(Dienst Voogdij, Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en het parket) werden gehouden, waren er meer
rechtstreekse contacten die helaas niet altijd, wegens gebrek aan tijd en middelen, leidden tot snelle
en concrete antwoorden.
Wat de voogden betreft, bleef er regelmatig contact met het CGVS en werden er op gezette tijdstippen vergaderingen georganiseerd, wat aan weerskanten leidde tot een beter begrip van ieders rol
bij de minderjarigen.
Hoewel de betrokkenheid van de voogden in het kader van de asielprocedure over het algemeen
positief en constructief is, is dit spijtig genoeg niet bij allen het geval.
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> Profiel van de minderjarige asielzoekers
70% van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers was 16 of 17 jaar:

Aantal

Leeftijd

3
19
112
124
191
449

0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16 jaar
17 jaar
Totaal

Tweederde van hen waren jongens:

Aantal
Jongens
Meisjes
Totaal

Percentage

295
154
449

65,75%
34,25%
100,00%

De minderjarige asielzoekers waren voornamelijk afkomstig uit Afghanistan, de DR Congo, Guinee,
Rusland en Angola.
		
Herkomstland

		

1. Afghanistan					
2. DR Congo					
3. Guinee					
4. Rusland					
5. Angola					
6. Rwanda					
7. Kameroen					
8. Irak						
9. Servië-Montenegro/China/Ivoorkust		
Totaal van alle landen
		

Aantal
62
44
43
34
31
29
25
19
10
449

> Beslissingen
In 2005 nam het Commissariaat-generaal in de ontvankelijkheidsfase de volgende beslissingen in
dossiers van minderjarigen:
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Ten gronde nam het Commissariaat-generaal de volgende beslissingen:
									

De erkende minderjarigen kwamen vooral uit de DR Congo, Rwanda, Guinee, Rusland en ServiëMontenegro.
In totaal werden 761 beslissingen genomen in dossiers van minderjarigen:

c. Mensensmokkel, mensenhandel en openbare orde
Het fenomeen van mensensmokkel blijft zoals voorgaande jaren zijn stempel drukken op de asielprocedure. Een aanzienlijk deel van de asielzoekers kiest vrij voor deze mogelijkheid om op een illegale
wijze de Europese Unie binnen te komen. De netwerken fungeren als een soort reisbureau voor illegale immigratie. Voor sommige asielzoekers is deze vorm van migratie de enige mogelijkheid om
hun land te verlaten.
Aldus wordt de asielprocedure door de mensensmokkelaars misbruikt om hun “klanten” die niet in het
minst beantwoorden aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag toch aan een voorlopige verblijfstitel te helpen. Van deze groep vermeende vluchtelingen is er een groot aantal in het bezit van een
aangekocht asielrelaas. De netwerken volgen de genomen beslissingen door de commissaris-generaal
blijkbaar op de voet en passen de relazen geregeld aan.
Het blijft een terugkomend gegeven dat sommige asielzoekers hun identiteitsdocumenten en/of reispassen achterhouden. Op die manier kunnen zij hun effectieve reisroute en reisduur, een eventueel
verblijf in een derde land of een legaal vertrek vanuit hun land van herkomst achterhouden. In 2006
werd eveneens vastgesteld dat erkende vluchtelingen met achtergehouden reispaspoorten tijdelijk
naar hun land terugkeerden.
In 2006 liet het Commissariaat-generaal meer systematisch originele documenten controleren door
de Federale Politie waarbij vastgesteld werd dat er regelmatig valse stukken werden voorgelegd.
Uit de contacten met andere diensten zoals DVZ blijkt dat een aantal asielzoekers ook andere procedures opstarten om hun verblijf in België te legitimeren. De verklaringen en documenten neergelegd
voor de regularisatieprocedure of bij hun aanvraag voor het staatlozenstatuut blijken soms af te wijken
van de verklaringen en neergelegde stukken in hun asieldossier.
De commissaris-generaal is vragende partij voor een systematische informatie-uitwisseling met de
Belgische asielinstanties, Fedasil, politie, gerecht, lokale autoriteiten en met de andere Europese
migratiediensten om deze fenomenen terdege te kunnen bestrijden.
De informatiedoorstroming verloopt echter nog niet optimaal. De commissaris-generaal vraagt vb. om
hem op de hoogte te brengen indien een asielzoeker bij andere diensten andere identiteitsdocumenten
voorlegt dan tijdens zijn asielprocedure. Ook vaststellingen dat asielzoekers of vluchtelingen naar hun
land van herkomst terugkeren zijn belangrijk om na te gaan of er een gegronde vrees voor vervolging
bestaat. Deze informatie wordt geëvalueerd en er wordt geenszins automatisch overgegaan tot het
intrekken van het vluchtelingenstatuut.
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De commissaris-generaal vraagt tevens hem in te lichten indien een asielzoeker betrokken is bij
problemen van openbare orde. Deze informatie is op zich niet relevant voor de beoordeling van de
asielaanvraag maar kan een reden zijn om het asieldossier versneld te behandelen. Bij vaststelling
van identiteitsfraude kan deze informatie wel relevant zijn voor de behandeling van het dossier.
Behalve met het fenomeen van asielmisbruik krijgt het CGVS te maken met asielaanvragen van
slachtoffers van mensenhandel die door criminele bendes België worden binnengeloodst. Gezien de
precaire situatie waarin deze slachtoffers zich bevinden (prostitutie, kinderhandel, economische uitbuiting), worden hun dossiers met een bijzondere zorg opgevolgd. Zoals vorige jaren blijkt het aantal
slachtoffers die gebruik maken van de asielprocedure echter opmerkelijk laag te liggen.

d. Staatlozen
De procedure tot het toekennen van het statuut van staatloze is nergens in de Belgische wetgeving
geregeld. Daarom is het de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg die zich dient uit te spreken
over een verzoekschrift tot het verlenen van het statuut van staatloze. De rol van het CGVS is beperkt
tot het toekennen van documenten van burgerlijke stand aan erkende staatlozen.
De staatloosheidsprocedure wordt heel vaak aangewend door uitgeprocedeerde asielzoekers die een
laatste redmiddel zoeken voor een verblijf in België. Het komt vaak voor dat deze personen tijdens de
asielprocedure een nationaliteit opgaven en geen gewag maakten van problemen met hun staatsburgerschap. Het komt eveneens voor dat kandidaat-staatlozen een afwijkende identiteit of documenten
hebben dan gekend door de asielinstanties. Opvallend is ook dat een beperkt aantal advocaten in
beide procedures optreden.
Binnen de Europese Unie is België niet het enige land dat geen bijzondere procedure heeft voor de
toekenning van de status van staatloze. In de Europese landen bestaan er verschillende procedures
om een staatloze te erkennen en slechts enkele landen hebben een bijzondere wetgeving uitgewerkt
of een instantie aangeduid om aanvragen tot erkenning te behandelen (Spanje, Italië en Frankrijk).
In de landen die geen specifieke procedure hebben voor de erkenning van de hoedanigheid van
staatloze, wordt de staatloosheid onderzocht als accessorium van een asielaanvraag, een aanvraag
tot verblijf of een verzoek om een reistitel. De meerderheid van de Europese landen kent evenmin
een automatisch verblijfsrecht toe aan een erkende staatloze en slechts enkele landen voorzien een
voorlopig verblijfsrecht tijdens de procedure van erkenning. De staatloze zal na zijn erkenning vaak
een verblijfsvergunning aanvragen om humanitaire redenen omdat hij het land niet kan verlaten
omwille van redenen onafhankelijk van zijn wil.

Rondetafelgesprek over staatloosheid
Op 23 november 2006 organiseerde de Regionale Vertegenwoordiging voor de Benelux en de
Europese Instellingen van het UNHCR een rondetafelgesprek rond het thema van staatloosheid.
Op dit rondetafelgesprek werden verschillende sprekers uitgenodigd, waaronder afgevaardigden
van het UNHCR, de FOD Justitie en de Dienst Vreemdelingenzaken, alsook andere experts in de
materie. Vanuit diverse invalshoeken gaven zij uiteenzettingen over de fundamentele rechten van
de staatloze, de rechtspraak hieromtrent, het verblijf van staatlozen in België en de preventie en
beperking van situaties van staatloosheid in België.
De rechtbanken stellen de laatste jaren een grote toename vast van het aantal aanvragen tot
erkenning van staatloosheid. Het CGVS en DVZ worden in vele gevallen gecontacteerd om nuttige
informatie te verschaffen met betrekking tot de aanvrager en zijn verzoek. Het CGVS bezorgt dan
enerzijds algemene informatie met betrekking tot de situatie of de wetgeving in de landen van
herkomst en anderzijds bijzondere informatie omtrent het individueel dossier van de aanvrager.
Omdat het onderzoek van het parket dan ook vaak neerkomt op het verzamelen van informatie,
beschouwen de magistraten de toekenning van staatloosheid niet als hun taak.
Vanuit diverse hoeken wordt gevraagd om een duidelijke reglementering uit te werken over de
toekenning van het staatlozenstatuut en het eventuele verblijfsrecht. Verder wordt er gepleit voor
het organiseren van een centraal orgaan omdat blijkt dat er aan forumshopping wordt gedaan
waarbij sommige aanvragers zich richten tot rechtbanken in verschillende steden.

Jaarverslag CGVS 2006
30

e. Psy-support
De hoofdopdracht van de Psy-supportcel bestaat erin de dossierbehandelaar te adviseren over de
psychische en de mentale toestand van de asielzoeker wanneer dit een invloed kan hebben op de
behandeling van een dossier. Het concept en de werking werden overeenkomstig de vigerende wettelijke en deontologische richtlijnen uitgewerkt.
Concreet behelst de taak van de Psy-supportcel het verstrekken van een individueel advies aan de
dossierbehandelaars. Meestal wordt het advies verstrekt na een individueel psychologisch evaluatieonderzoek en gevolgd door een uitgebreid psychologisch evaluatieverslag.
Het aantal individuele psychologische evaluatieverslagen evolueerde sinds de oprichting van de Psysupportcel als volgt:

35
79
302
315
350
287

Het gaat hierbij voor 56% om mannen en voor 44% om vrouwen.
De meest voorkomende problematieken die leidden tot de aanvraag voor een psychologische evaluatie van de asielzoeker waren:
• geheugenproblemen;
• post-traumatische stressstoornissen;
• reactionele depressies / aanpassingsproblemen;
• psychiatrische aandoeningen.
Ook de appreciatie van de medisch–psychologische attesten behoort tot de opdracht van de Psy–supportcel. Hoewel de overgrote meerderheid van de attesten objectief en te goeder trouw zijn, moet
worden vastgesteld dat er toch welwillendheidsattesten en enkele manifest frauduleuze medische
attesten werden voorgelegd in 2006.

3. Cedoca,

de documentatie– en researchdienst

Cedoca, de Documentatie- en Researchdienst, is een ondersteunende dienst voor de dossierbehandeling op het CGVS. De dienst bestaat uit een researchteam en uit een bibliotheek.
Cedoca is een relatief grote dienst binnen het CGVS. In 2006 waren 48 medewerkers werkzaam bij
Cedoca, van wie het merendeel researchers. Zij hebben als opdracht om de bestaande informatie over
de herkomstlanden uit te breiden en toegankelijker te maken voor de dossierbehandelaars.
Gezien de complexiteit van de materie zijn de medewerkers van het researchteam gespecialiseerd
per geografische regio. Zij werken nauw samen met de dossierbehandelaars.
De meeste tijd wordt besteed aan gespecialiseerd opzoekingswerk. Het gaat om het beantwoorden
van landgebonden vragen in individuele dossiers. Hiertoe doen de researchers en hun assistenten
een beroep op een uitgebreid netwerk van internationale contacten. In 2006 werden er meer dan
4.000 vragen beantwoord.
Daarnaast selecteren, verzamelen en analyseren zij alle relevante informatie over de herkomstlanden.
Deze informatie wordt op een efficiënte en gestructureerde manier aangeboden in de vorm van thematische rapporten. De thematische rapporten worden in samenwerking met de geografische secties
opgesteld opdat ze zo nauw mogelijk zouden aansluiten bij de behoeften van de dossierbehandelaars.
In 2006 werden een 150-tal thematische rapporten opgesteld. Vanaf oktober werd vooral de nadruk
gelegd op thematische rapporten in het kader van de subsidiaire bescherming.
Indien er onvoldoende informatie over een land van herkomst te vinden is, wordt er in overleg met
de commissaris-generaal een zending georganiseerd naar dat land. Deze missies hebben tot doel
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informatie ter plaatse te vergaren (fact-finding) en een lokaal contactennetwerk uit te bouwen (networkbuilding). Zo werden er in 2006 missies georganiseerd naar de RD Congo, Guinee en Turkije.

Documentair intranet
Begin 2005 werd het documentair intranet Glo.be ter beschikking gesteld van de dossierbehandelaars
van het CGVS. Glo.be moet de optimalisering van de kennisdeling binnen de organisatie van het CGVS
ondersteunen. De nadruk ligt op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de informatieuitwisseling rond de politieke en mensenrechtensituatie in de herkomstlanden van de asielzoekers.
Naast het aanbieden van “landeninformatie” doet Glo.be ook dienst als een platform voor kennisdeling
voor de Dienst Communicatie-HRM, het KLC en de Juridische Dienst van het CGVS.
De beschikbare collectie groeide in 2006 tot ongeveer 100.000 documenten.
Op internationaal vlak behoort het CGVS met Glo.be tot de koplopers. Dat uit zich onder andere in
een groot aantal vragen om advies gesteld door de Europese partnerlanden. Glo.be werd uitgekozen
als internationaal platform voor informatie-uitwisseling in het kader van twee Europese projecten met
Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen en Zwitserland.

Bibliotheek
De bibliotheek van Cedoca wordt gemeenschappelijk gebruikt door de drie asielinstanties. Ze is hoofdzakelijk gespecialiseerd in informatie over de herkomstlanden. Daarnaast zijn er ook meer algemene
werken te vinden over asiel- en vreemdelingenrecht.
Momenteel telt de bibliotheek meer dan 4.500 boeken en rapporten. Daarnaast is de bibliotheek
geabonneerd op een honderdtal nationale en internationale tijdschriften en dagbladen. Er is tevens
een uitgebreide kaarten- en videocollectie. Deze informatie is ook terug te vinden op het documentair
intranet.

4. Het CGVS

internationaal

De problematiek inzake vluchtelingen en asielzoekers heeft van nature een internationale dimensie,
zodat regelmatige internationale contacten noodzakelijk zijn. Deze contacten vinden hoofdzakelijk plaats
in het kader van de Europese Unie. Daarnaast bestaan er ook meer informele intergouvernementele
fora, waarbij niet alleen de lidstaten van de Europese Unie maar ook derde landen en internationale
organisaties betrokken zijn.

Samenwerking op het vlak van de Europese Unie
> Eurasil
Eurasil is een werkgroep binnen het kader van de Europese Unie waar experts van de asielinstanties
van de lidstaten en externe experts (vb. UNHCR, IOM) op informele wijze met elkaar overleg plegen
en gegevens en informatie uitwisselen.
In 2006 werden de volgende herkomstlanden van asielzoekers besproken: China, Ethiopië, Eritrea,
Ivoorkust, de Russische Federatie (Tsjetsjenië), Servië-Montenegro en Syrië. Daarnaast werd aandacht
besteed aan het opstellen van concrete en uniforme regels voor het organiseren van fact-finding missies en aan het complexe taalprobleem bij de uitwisseling van informatie via een gemeenschappelijk
portaal.
Om het dynamisme van deze werkgroep te bewaren is men in 2006 van start gegaan met een evaluatie van de werking van Eurasil.
> Argo
In 2002 lanceerde de Europese Commissie een nieuw actieprogramma – onder de naam ARGO – ter
bevordering van de administratieve samenwerking binnen de Europese Unie op het gebied van asiel,
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visa, immigratie en buitengrenzen. De bedoeling is door concrete samenwerking rond bepaalde thema’s het harmonisatieproces op de werkvloer te bevorderen.
Op initiatief van het CGVS werd in de herfst van 2005 van start gegaan met een nieuw project waarbij
er ambtenaren worden uitgewisseld tussen de Duitse, Franse, Luxemburgse, Nederlandse en Belgische
asielinstanties. De opzet van dit project was om best practices uit te wisselen tussen de verschillende partners, beter vertrouwd te raken met de verschillende procedures om zo tot een vlottere
onderlinge samenwerking en harmonisering te komen. In mei 2006 werd dit project afgesloten met
een eindrapport waarin concrete aanbevelingen werden gedaan in verband met de verbetering van
de asielprocedures in de verschillende landen.
In 2006 heeft het CGVS eveneens de leiding genomen in een project van “Pooling of liaison officers
Rwanda-Burundi”, waarin samen met Frankrijk en Noorwegen over een periode van 9 maanden een
asielverbindingsambtenaar van één van de drie betrokken landen telkens voor drie maanden naar
Rwanda-Burundi werd gezonden voor het verzamelen van relevante informatie en het aanleggen van
een netwerk van contacten.
Voorts heeft het CGVS samen met Frankrijk de leiding genomen in een opvolgingsproject inzake de
Democratische Republiek Congo. Naast Zwitserland nam ook Luxemburg hieraan deel.
Ten slotte nam het CGVS samen met Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland deel aan een project voor het opstellen van gemeenschappelijke
richtlijnen voor het vergaren van landeninformatie door de documentatiediensten van de verschillende asieldiensten.
Vanaf 2007 zal het actieprogramma ARGO opgaan in het Europees Vluchtelingenfonds.
> GDISC
Tijdens zijn voorzitterschap van de EU in juli 2004 organiseerde Nederland een conferentie ‘Immigration Services Together in the New Europe’ in Rotterdam. De conferentie werd bijgewoond door de
directeurs-generaal van 27 Europese immigratiediensten.
De deelnemers kwamen tot het besluit dat een netwerk voor de directeurs-generaal van de Europese
Immigratiediensten moest worden opgericht. De naam die voor het netwerk werd gekozen, was GDISC
(General Directors’ Immigration Services Conference). De Nederlandse IND is sinds 2004 gastheer
voor het secretariaat.
Tijdens de GDISC-Asielconferentie in het najaar van 2006 werd de aanzet gegeven om een nieuw
project uit te werken over de informatiedeling inzake de herkomstlanden. België zal samen met Zwitserland in 2007 een pilootproject opstarten inzake informatiedeling over Algerije.
> EAC
Het European Asylum Curriculum (EAC) is een samenwerkingsinitiatief tussen de Zweedse, Nederlandse, Tsjechische en Spaanse immigratiediensten en het Odysseus Academic Network, een universitair netwerk voor juridische studies inzake asiel en immigratie in Europa. Het CGVS neemt sinds
2006 deel aan dit project.
De bedoeling is een opleidingsplan te ontwikkelen voor Europese overheidsdiensten die bevoegd zijn
voor asiel en het bieden van bescherming.

Samenwerking op multilateraal vlak
IGC (Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee & Migration Policies) is een forum, gevestigd in Genève, dat geregeld vertegenwoordigers van Europa (waaronder België), de VS, Canada,
Nieuw-Zeeland en Australië samenbrengt voor discussie en informatie-uitwisseling in verband met
asiel, terugkeer, mensenhandel, landen van herkomst, immigratie, integratie, veiligheid, biometrie en
technologie, enz. Medewerkers van het Commissariaat-generaal namen in de loop van 2006 deel aan
de senior level meetings en aan de werkgroepen Asiel en Country of Origin Information (COI).
Daarnaast nam het Commissariaat-generaal ook deel aan het zogenaamde A8-overleg. De A8 is een
informele groep waarvan Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en sinds 2002 ook België deel uitmaken. Deze A8-vergaderingen vinden tweemaal per jaar
plaats in één van de zes landen volgens een beurtrol. Ze hebben tot doel de informele samenwerking
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te versterken door het uitwerken van gemeenschappelijke projecten, het uitwisselen van informatie
en het bespreken van belangrijke thema’s inzake asiel.
Ten slotte heeft het CGVS in 2006 ook deelgenomen aan de “Annual tripartite Consultations on Resettlement”, een jaarlijkse vergadering in Genève, waar vraag en aanbod van UNHCR en de betrokken
landen op elkaar worden afgestemd. Hoewel België op dit ogenblik niet deelneemt aan enig hervestigingsprogramma, werd ons land toch uitgenodigd als waarnemer.

Bilaterale contacten
Uiteraard zijn er voortdurend formele en informele contacten met buitenlandse collega’s met het oog
op informatie-uitwisseling over zowel de situatie in de landen van oorsprong, als de gehanteerde
maatstaven bij de beoordeling van asielaanvragen. Zo werkt Cedoca intensief samen met de documentatie- en researchcentra van Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk
en Zwitserland. In december 2006 heeft de Directeur-Generaal van OFPRA (Office français pour la
protection des réfugiés et des apatrides), dhr. Jean-Loup Kuhn, een bezoek gebracht aan het CGVS
met het oog op een versterkte samenwerking in 2007.

5. Juridische Dienst
2006 gaf de aanzet voor verschillende wijzigingen binnen de Juridische Dienst. Na de invoering van
de subsidiaire bescherming op 10 oktober 2006, werden op 1 december 2006 een aantal overgangsbepalingen ingevoerd die uiteindelijk moeten leiden tot de installatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 1 juni 2007. Met de gedeeltelijke inwerkingtreding van de hervorming van de
asielprocedure in 2006 zag de Juridische Dienst zijn taken toenemen, wat leidde tot een aanzienlijke
stijging van het aantal personeelsleden van de dienst.
Tot 1 december 2006 was de hoofdtaak van de Juridische Dienst de verdediging van de bevestigende
beslissingen tot weigering van verblijf/toegang (beslissingen genomen in dringend beroep) van de
Commissaris-generaal waartegen een beroep werd ingediend bij de Raad van State. Het betreft hier
zowel schorsingsverzoeken en beroepen tot nietigverklaring alsook schorsingsverzoeken bij uiterst
dringende noodzakelijkheid. Tegen beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (weigeringsbeslissingen “ten gronde”) stond voor de asielzoeker vóór 1
december 2006 een beroep open bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen.
De inwerkingtreding van de asielhervorming heeft in eerste instantie tot gevolg dat, vanaf 1 december 2006, de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen bevoegd blijft om kennis te nemen van
beroepen ingediend tegen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus genomen door de Commissaris-generaal maar met dezelfde bevoegdheden als
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Concreet heeft dit tot gevolg dat het Commissariaat-generaal sinds 1 december 2006 (verwerende) partij is bij beroepen aanhangig gemaakt bij de Vaste
Beroepscommissie.
Een belangrijk aspect van de nieuwe procedure is dat de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
(met de bevoegdheden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) over volle rechtsmacht beschikt.
De Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen heeft echter geen onderzoeksbevoegdheid. Indien
het rechtsplegingsdossier onvoldoende informatie bevat om de bestreden beslissing te bevestigen of
te hervormen kan het Commissariaat-generaal gevraagd worden bijkomend onderzoek te verrichten.
Indien aan een bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die de Vaste beroepscommissie voor Vluchtelingen niet kan herstellen of indien essentiële elementen ontbreken, die niet
toelaten de beslissing te bevestigen of te hervormen tenzij onderzoeksmaatregelen worden bevolen,
wordt de beslissing vernietigd en het dossier teruggezonden naar het Commissariaat-generaal. Dit
heeft tot gevolg voor de Juridische Dienst dat het opstellen van een verdediging in deze zaken in nauw
overleg dient te gebeuren met de verschillende geografische secties van het Commissariaat-generaal
en de researchdienst Cedoca.
In de overgangsperiode van 1 december 2006 tot de inwerkingtreding van de nieuwe procedure zal
de Juridische Dienst de facto alle beslissingen genomen door de Commissaris-generaal verdedigen
voor twee verschillende beroepsinstanties nl. de Raad van State en de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen al naargelang het een beslissing betreft in dringend beroep dan wel in de gegrondheidsprocedure.
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Op 1 juni 2007 zal de verdere asielhervorming in werking treden. Vermits de Vaste Beroepscommissie
voor Vluchtelingen sinds 1 december 2006 de beroepen behandelt volgens de procedurele voorschriften
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zullen er op 1 juni 2007 geen ingrijpende veranderingen
plaatsvinden voor de Juridische Dienst die reeds op 1 december 2006 de grootste aanpassingen en
herschikkingen heeft ondergaan.

Verdediging van de bij de Raad van State aangevochten bevestigende beslissing
van weigering tot verblijf
Tot de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure kunnen de asielzoekers een beroep indienen
bij de Raad van State tegen een bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. Dit beroep kan de
aangevochten beslissing schorsen en/of vernietigen.

Aantal
negatieve
beslissingen van
het CGVS in de
ontvankelijkheidsfase
2000
2001	
 	
2002
2003
2004
2005
2006

12.224
20.205
18.046
13.569
7.244
6.665
4.950

Aantal
verzoeken tot
schorsing
3.092
6.647
8.312
6.169
4.043
2.777
2.429

Aantal
schorsingsarresten
143
102
138
83
47
29
39

Aantal
verzoeken tot
vernietiging

Aantal
vernietigingsarresten

3.392
5.458
6.771
6.238
5.426
5.776
5.483

30
101
121
130
158
122
127

Net als in 2005 bleef het aantal beroepen zeer hoog (vooral in vergelijking met het voortdurend dalende aantal bevestigende beslissingen). Dit hoge aantal kan echter niet als een aanwijzing voor de
kwaliteit van de beslissingen van het CGVS worden beschouwd.
Het nog steeds hoge aantal beroepen is te wijten aan factoren als:
> het arrest 43/98 van het Arbitragehof van 22 april 1998, dat de toekenning van maatschappelijke hulp oplegt aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet werden verwijderd door DVZ
en wier beroep nog hangend is bij de Raad van State;
> het feit dat de termijn om een uitvoerbare beslissing te nemen in de ontvankelijkheidsfase
duidelijk verminderd is, wat de asielzoekers ertoe aanzet andere middelen te gebruiken waarmee
ze hun verblijf kunnen verlengen.

Intrekking bevestigende beslissingen tot weigering van verblijf
Wanneer de medewerkers van de Juridische Dienst menen dat een beslissing van de commissarisgeneraal waartegen een beroep werd ingediend, door de Raad van State dreigt te worden vernietigd,
stellen zij de commissaris-generaal voor om de beslissing in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer er een administratieve fout werd begaan of wanneer duidelijk blijkt dat de beslissing niet
voldoet aan de motiveringscriteria van de Raad van State. De commissaris-generaal beslist dan of de
beslissing al dan niet moet worden ingetrokken.
Hoewel het aantal intrekkingen in 2006 licht gestegen is, ligt het in dezelfde lijn als in 2005.
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6. Tolken
Om het horen van de asielzoekers mogelijk te maken, doet het CGVS een beroep op tolken, die
naar het Nederlands, het Frans of, in bepaalde gevallen, het Engels (= doeltalen) tolken. Zij worden
eveneens ingeschakeld voor het vertalen van allerhande documenten die door de asielzoekers in het
kader van hun asielprocedure worden neergelegd.
Behalve bij deze zuivere tolk- en vertaalopdrachten komt de vertaler-tolk op generlei wijze tussenbeide in de afhandeling van een asieldossier. De rol en taak van de vertaler-tolk verschilt dus van
deze van de dossierbehandelaar en wordt geregeld in een deontologische code en door het KB van
11 juli 2003 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Een gespecialiseerde eenheid binnen het CGVS, de Tolkendienst, zorgt voor de praktische organisatie
van de tolk- en vertaalopdrachten.
De vertalers-tolken behoren niet tot het personeelskader van het Commissariaat-generaal, maar
verrichten hun prestaties op occasionele basis of als zelfstandige. Zij ontvangen voor hun tolk- en/of
vertaalprestaties een jaarlijks geïndexeerd ereloon dat bij Ministerieel Besluit is vastgelegd.
Zoals reeds aangehaald in meerdere voorgaande jaarverslagen, is bovengenoemd sociaal statuut van
zelfstandige niet optimaal, temeer daar een deel van de vertalers-tolken niet vertrouwd is met de
nogal complexe wetgeving terzake.
Enkele statistische gegevens:

7. Uitreiking

van documenten

De Vreemdelingenwet bepaalt dat de commissaris-generaal aan erkende vluchtelingen en erkende
staatlozen administratieve documenten uitreikt die normaal door hun nationale overheden zouden
worden uitgereikt.
Opgemerkt wordt dat deze documenten niet worden uitgereikt aan asielzoekers, noch aan de personen
die genieten van de subsidiaire beschermingsstatus.
De erkende vluchtelingen kunnen deze documenten afhalen op het CGVS, of opvragen via post, fax
of mail.
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Volgende documenten en getuigschriften worden uitgereikt:

a. Het vluchtelingenattest
De vroegere vluchtelingenkaart werd in februari 2003 afgeschaft en vervangen door een
“vluchtelingenattest”.
Dit attest wordt met het oog op de inschrijving in de gemeente afgeleverd. Bij die gelegenheid worden
de erkende vluchtelingen geacht hun nationaal paspoort te overhandigen aan het CGVS.

b. Attesten betreffende de status van vluchteling
Deze attesten zijn nodig voor:
> naturalisatieaanvraag
> studiebeurs
> kinderbijslag
> herinschrijving in de gemeente

c. Documenten van burgerlijke stand
Het gaat om:
> getuigschrift van geboorte (voor aanvraag Belgische nationaliteit, huwelijk, gemeente, studies,…)
> getuigschrift van identiteit (verbetering van identiteitsgegevens)
> getuigschrift van huwelijk (voor aanvraag Belgische nationaliteit, gemeente, aankoop woning,
arbeidscontract)

d. Vrijstellingen van echtverklaring
e. Afstand van de status van vluchteling
Totaal aantal documenten
In 2006 werden de volgende documenten uitgereikt:

Het aantal uitgereikte documenten lag in 2006 lager dan in 2005, maar hoger dan tijdens de voorbijgaande jaren. Dit kan worden verklaard door het lager aantal beslissingen dan in 2005.

In totaal werden sinds het ontstaan van het CGVS 197.055 documenten uitgereikt.
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F. ORGANISATIE
1. Commissarissen
Commissaris-generaal in 2006 was Dirk Van den Bulck. François Bienfait oefende de functie van
Franstalig adjunct-commissaris uit.
Eind december werd de vacature van Nederlandstalig adjunct-commissaris gepubliceerd.
Commissaris-generaal
Dirk VAN DEN BULCK		

januari 2005 -

Adjunct-commissaris
François BIENFAIT			

augustus 2002 -

Vorige commissarissen-generaal
Marc BOSSUYT 			1988-1997
Luc DE SMET† 			1997-2001
Pascal SMET 			
2001-2003
Vorige adjunct-commissarissen
Marc BONTE 			1988-1991
Christian BAYI 			1988-1991
Xavier DE BEYS 			1992-2002
Luc DE SMET† 			1995-1997
Pascal SMET 			1997-2001
Dirk VAN DEN BULCK 		
2002-2003
					
(vanaf september 2003 tot eind 2004
					
commissaris-generaal a.i.)

2. Personeel
De personeelsstructuur van het Commissariaat-generaal is vrij bijzonder. Naast het feit dat er overwegend contractuele attachés tewerkgesteld zijn, is het personeel vrij jong.
Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor de functies
die een rechtstreeks verband hebben met de behandeling van asieldossiers gebeurt de selectie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, op eensluidend advies van de commissaris-generaal.

a. Personeelssterkte
Op 31 december 2006 waren er 450 personeelsleden ingeschreven op het kader van het Commissariaat–generaal.
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De personeelsleden zijn als volgt verdeeld over de verschillende diensten:

De cijfers van de tweede kolom hebben betrekking op het totale aantal personen die op 31 december 2006 op het CGVS tewerkgesteld waren, ongeacht de mate waarin ze effectief aanwezig waren.
Het gaat dus niet om aanwezige FTE’s (full-time equivalent)*. In de derde kolom wordt het aantal
personeelsleden uitgedrukt in FTE.

b. Verhouding statutairen - contractuelen
Het aantal contractuele en statutaire medewerkers is als volgt verdeeld per graad:

11
80
1
3
28
8
2
1
134

c. Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van het CGVS in 2006 bedroeg 36 jaar.

* FTE = Totaal aantal gewerkte uren gedeeld door het gemiddeld aantal gewerkte uren op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling.
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d. Verhouding man - vrouw
In 2006 waren er meer vrouwen dan mannen werkzaam op het Commissariaat-generaal. 59% van
de medewerkers zijn vrouwen.

e. Verhouding Franstalig - Nederlandstalig
In 2006 waren bijna evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen tewerkgesteld op het Commissariaat-generaal.

f. Personeelsbewegingen
In 2006 beslisten minder medewerkers het CGVS te verlaten dan in voorgaande jaren.
In totaal zijn 24 personeelsleden uit dienst getreden:

Er werden 7 personen aangeworven:

g. Vorming
Het KLC (het Kennis- en Leercentrum) dat als opleidingsdienst van het Commissariaat-generaal het
licht zag in september 2001, heeft zich in 2006 voornamelijk geconcentreerd op vormingsactiviteiten
rond de invoering van de subsidiaire bescherming en de nieuwe asielprocedure.
Er is veel werk gemaakt van een gedegen vorming voor de ambtenaren van de verschillende asieldiensten. Enerzijds gebeurde dit door een 3-daagse academische vorming met internationale sprekers
over de theoretische aspecten van de subsidiaire bescherming, anderzijds door een doorgedreven
interne vorming over de praktische toepassing van dit nieuwe beschermingsstatuut in het Belgische
asielrecht.
Naast de opleiding van de asielambtenaren is tevens ruime aandacht besteed aan de communicatie
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naar en de vorming van het ruimere asielveld. Zo heeft het CGVS op 6 oktober 2006, enkele dagen
voor de invoering van de subsidiaire bescherming, een colloquium georganiseerd waarop het ganse
Belgische asielveld werd uitgenodigd: NGO’s, maatschappelijk assistenten, medewerkers uit de opvangcentra, enz.
Het KLC zorgt nog steeds voor de opleiding van de nieuwe dossierbehandelaars en de permanente
vorming van de al in dienst zijnde personeelsleden.
In het kader van permanente vorming voor de personeelsleden worden middagmeetings en opleidingen interculturele communicatie georganiseerd.
Tijdens de middagmeetings komen specialisten in asiel, migratie of de herkomstlanden een uiteenzetting geven aan de medewerkers van het CGVS. In 2006 ging een groot aantal van deze meetings
over landen- of regiospecifieke informatie (bv. kindsoldaten en kindheksen in Congo, binnenlandse en
internationale politiek van Centraal- en Oost-Afrika, situatieschets Irak, Congo). Verder werden een
aantal algemene asielgerelateerde onderwerpen belicht zoals de procedures tot het verkrijgen van de
Belgische nationaliteit, het inburgeringsbeleid in Vlaanderen en Wallonië, familiehereniging, enz.
Tijdens de uiteenzettingen over interculturele communicatie werden tips gegeven om de interviews
met asielzoekers van een bepaalde nationaliteit te optimaliseren. Verder kwamen verbale en nonverbale communicatie en specifieke nationaliteitsgebonden onderwerpen aan bod.
Aan tal van personeelsleden, zowel dossierbehandelaars als administratieve medewerkers, werd de
kans geboden externe opleidingen en colloquia te volgen.
Intern werden bijkomend taalcursussen georganiseerd voor het eigen personeel (basiscursus Nederlands, Kinyarwanda en Lingala).
De nieuwe supervisors en dienstchefs kregen de gelegenheid hun leidinggevende capaciteiten bij te
schaven aan de hand van een cursus ‘Coaching’.

h. Telewerk
In 2006 werd op het CGVS van start gegaan met een proefproject telewerk. 21 medewerkers namen
hieraan deel. Zij ondertekenden een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken.
Het CGVS is als dienst uitermate geschikt om telewerk uit te voeren. Er wordt gewerkt rond één specifieke procedure en het is mogelijk om de prestaties van de medewerkers te meten.
De informatica-omkadering van het CGVS laat bovendien telewerk toe. Vanuit hun telewerkplek kunnen de telewerkers inloggen op de databank en gebruik maken van het documentair intranet. Zij
kunnen dus thuis de asieldossiers raadplegen. Op kantoor behoudt de telewerker een werkplaats. In
een volgende fase kan effectief werk worden gemaakt van ‘desk-sharing’.
Alleen de functie van dossierbehandelaar kwam tijdens het pilootproject in aanmerking voor telewerk.
Deze groep van medewerkers is gekozen omdat hun prestaties zowel op kwalitatief als kwantitatief
vlak meetbaar zijn.
Telewerken gebeurt op vrijwillige basis. Een medewerker kan telewerken indien aan twee voorwaarden
wordt voldaan: zijn continue aanwezigheid op het CGVS is niet vereist en de taken moeten zowel op
kwalitatief als op kwantitatief vlak meetbaar zijn. Het uitgangspunt is dat de medewerker minimaal
1 tot maximaal 2 werkdagen per week thuis kan werken.
Eind september 2006 werd opgevat als einddatum van het proefproject. Voor de meeste telewerkers
werd de bestaande overeenkomst voortgezet.

i. Communicatie
In 2006 bleef de interne en externe communicatie een belangrijke rol vervullen in de werking van
het Commissariaat-generaal.
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Zo werden er talrijke acties ondernomen om de toegang tot de informatie te optimaliseren, de horizontale, verticale en transversale communicatie te bevorderen en het communicatienetwerk binnen
en buiten het CGVS te verbeteren.
Wat interne communicatie betreft, bleef het personeelsblad «Horizon» regelmatig in de twee landstalen verschijnen. De voorbije vier jaar werden er in totaal 44 nummers van Horizon gepubliceerd.
Deze nummers zijn op het intranet en Glo.be beschikbaar.
Bovendien publiceert de dienst Communicatie elke maand een document met statistieken in verband
met de asielaanvragen en de beslissingen die door de asielinstanties worden genomen.
In 2006 was de e-mail opnieuw het snelste en meest efficiënte middel om de personeelsleden te
informeren. Intranet en Glo.be bleken eens te meer efficiënte en bevoorrechte middelen te zijn om
informatie en kennis te beheren.
Om de teamgeest en de relaties tussen de collega’s te versterken, organiseerde het CGVS talrijke
activiteiten voor zijn medewerkers zoals de nieuwjaarsreceptie, een quiz, een ontbijt voor de fietsers
tijdens de week van de mobiliteit en teambuildingsactiviteiten binnen de diensten (ontbijt, lunch, theater- en bioscoopbezoek, bezoek aan tentoonstellingen, enz.) of sportactiviteiten tijdens de middag.
Een team van het Commissariaat-generaal nam overigens deel aan de 20 km van Brussel.
In 2006 werden in de inkomhal van het CGVS drie fototentoonstellingen gehouden over diverse thema’s in verband met de asielproblematiek of de landen van herkomst van asielzoekers. Zo werden
foto’s van het water in Burkina Faso, de straatkinderen in Ouagadougou en de vluchtelingenkampen
van het UNHCR in Guinee en Sierra Leone tentoongesteld.
Wat externe communicatie betreft bleef de website van het Commissariaat-generaal (www.belgium.
be/cgvs) in 2006 een belangrijke bron van informatie voor de burgers.
In het kader van de toegankelijkheid en de transparantie beantwoordde het CGVS ongeveer 700 vragen om inlichtingen die door verschillende doelgroepen (burgers, asielzoekers, erkende vluchtelingen,
journalisten, studenten, researchers, internationale organisaties, enz.) naar zijn mailbox (cgvs.info@
ibz.fgov.be) werden gestuurd.
In 2006 werden de parlementaire vragen opnieuw zo vlug mogelijk behandeld en de rondleidingen
bleven een vrij breed publiek aanspreken (asielmedewerkers, leerlingen en studenten, buitenlandse
delegaties, vertegenwoordigers van andere administraties, instellingen of NGO’s, enz.). Om te kunnen voldoen aan de vraag naar rondleidingen, werd er in 2006 een groep gidsen samengesteld en
opgeleid.
De Wereldvluchtelingendag op 20 juni vormde een uitgelezen moment om diverse evenementen te
organiseren die de vluchtelingen in de schijnwerpers zetten. Zo vond er voor het CGVS-gebouw een
openluchtconcert van de groep «Bradyaga» plaats en werd in een Brusselse zaal de film «The Refugees
All Stars» vertoond, die het leven van een groep Sierraleoonse vluchtelingen in een kamp in Guinee
beschrijft. Deze activiteit werd georganiseerd in samenwerking met het UNHCR en Fedasil.
Er werd overigens een persconferentie georganiseerd ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag
en het verschijnen van het activiteitenverslag 2005.
In 2006 nam het CGVS deel aan de Dream Day, die jongeren van 16 tot 19 jaar in contact brengt met
professionals die vertellen over hun academische en professionele loopbaan, alsook over de dagdagelijkse realiteit van hun beroep.
Bovendien coördineerde de dienst Communicatie van het CGVS het jaarverslag en publiceerde diverse
brochures.
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3. Begroting
Op de begroting 2006 van de FOD Binnenlandse Zaken werd voor Afdeling 60 (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen) in totaal
20.425.000€ ingeschreven voor het CGVS:

a. Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven bedroegen 16.410.000€, dit is iets meer dan 80,3% van het totale budget van
het Commissariaat-generaal. De uitgaven voor de bezoldiging van het statutaire personeel werden
beraamd op 4.074.000€ en voor het contractuele personeel op 12.336.000€.

b. Werkingsuitgaven
De voornaamste posten voor de werkingsuitgaven zijn:

Merk op dat de werkingsuitgaven grotendeels worden besteed aan de erelonen van de tolken, die hun
prestaties verrichten als zelfstandigen.

c. Investeringsuitgaven
Van het totale investeringsbudget, dat 219.000€ bedroeg, werd 63% of 138.000€ besteed aan informatica-uitrusting.
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4. Organogram
Commissaris-generaal
Adjunct-commissarissen

Dienst

Dossier-

Documenten

behandeling

Balkan

Afrika

OostEuropa

MiddenOosten/
Azië

Congo
(DRC)

Ondersteuning

dossierbehandeling

Onthaal / Helpdesk

Cedoca

Juridische Dienst

Tolkendienst

Psy - supportcel

Dossiercoördinatie

Algemene Diensten

Communicatie

HRM

Vertaaldienst

KLC

ICT
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Dienst internationale
betrekkingen

Budget /
Economaat/
Logistiek

Afkortingen

Cedoca

Documentatie- en Researchdienst van de asielinstanties

CGVS 		Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
COI 		Country of Origin Information
DVZ 		

Dienst Vreemdelingenzaken

EAC		European Asylum Curriculum
FOD 		

Federale Overheidsdienst

GDISC		General Directors’ Immigration Services Conference
IGC 		

Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee & Migration Policies

IOM 		

Internationale Organisatie voor Migratie

KLC 		Kennis- en Leercentrum
RVV 		

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

RvS 		

Raad van State

UNHCR 		

Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties

VBV 		

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
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BIJLAGEN

Beknopt overzicht van de asielprocedure voor de hervorming
De instanties die tijdens de asielprocedure kunnen tussenkomen, zijn de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV). In laatste instantie kan de Raad van State tussenkomen
(RvS). De vertegenwoordiger in België van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) kan, met adviserende bevoegdheid, tijdens de volledige procedure tussenkomen.
De Belgische wetgever maakt een onderscheid tussen het ontvankelijkheidsonderzoek en het gegrondheidsonderzoek van de asielaanvraag. In het ontvankelijkheidsonderzoek (DVZ en in beroep het
CGVS) wordt voornamelijk de toegang tot de procedure en de verblijfsstatus vastgesteld, terwijl in
het gegrondheidsonderzoek (het CGVS en in beroep de VBV) wordt nagegaan of de asielzoeker een
vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag.
Alvorens met het onderzoek van de asielaanvraag te beginnen, moet DVZ vaststellen welke lidstaat
van de Europese Unie bij toepassing van de Dublin-verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.
Een asielzoeker kan zich in elk stadium van de erkenningsprocedure (behalve bij DVZ) laten bijstaan
door een raadsman.
> HET ONTVANKELIJKHEIDSONDERZOEK

DVZ registreert de asielaanvraag en onderzoekt in eerste instantie de ontvankelijkheid ervan.
De vreemdeling die de status van vluchteling heeft aangevraagd, dient tijdens zijn verzoek de taal
van de procedure (Nederlands of Frans) te kiezen. Indien hij de hulp van een tolk nodig heeft of geen
taalkeuze heeft gemaakt, bepaalt DVZ, naargelang van de behoeften van de diensten en de instanties, zelf de proceduretaal. Vanaf dat ogenblik is de taal definitief vastgelegd voor de volledige duur
van de procedure.
DVZ kan de asielaanvraag ontvankelijk verklaren. In dat geval wordt de aanvraag ten gronde behandeld door het Commissariaat-generaal.
Als de asielaanvraag onontvankelijk werd verklaard, kan de asielzoeker een dringend beroep indienen
bij het CGVS. Dit dringend beroep schort de beslissing van DVZ en het bevel om het grondgebied
te verlaten op. Het moet binnen één of drie werkdagen, naargelang de asielzoeker in een bepaalde
plaats wordt vastgehouden of zich in het land bevindt, na de betekening van de beslissing worden
ingediend.
De commissaris-generaal moet binnen vijf (in geval van vasthouding op een bepaalde plaats) of dertig
werkdagen (in andere gevallen) een beslissing nemen inzake dit dringend beroep. Indien hij van oordeel is dat verder onderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvraag ten gronde behandeld (zie verder).
Indien echter de onontvankelijkheidsbeslissing van DVZ door de commissaris-generaal bevestigd
wordt, wordt de weigering van toegang tot het grondgebied of van verblijf uitvoerbaar en dient de
betrokkene het land te verlaten. De bevestigende beslissing moet met redenen omkleed zijn.
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In geval van bevestiging van de beslissing van DVZ, moet de commissaris-generaal uitdrukkelijk
een (niet-bindend) terugleidingsadvies aan de bevoegde minister geven. Indien de verwijdering niet
opportuun lijkt, wordt in de bevestigende beslissing van de commissaris-generaal een niet-terugleidingsclausule ingevoegd.
De betrokkene heeft uiteindelijk nog de mogelijkheid om, binnen een termijn van dertig dagen na de
kennisgeving van de bestreden beslissing, een beroep tot vernietiging tegen de beslissing van het
CGVS bij de Raad van State in te stellen. Ook de Minister (of zijn gemachtigde) kan een beroep tot
vernietiging instellen indien hij de beslissing van de commissaris-generaal strijdig acht met de wet. De
betrokkene kan bovendien door middel van een afzonderlijk verzoekschrift de opschorting (eventueel
bij uiterst dringende noodzakelijkheid) van de bevestigende beslissing aanvragen. De Raad van State
oefent hier slechts een marginaal toetsingsrecht (wettigheidscontrole) uit.
Indien de bestreden beslissing wordt geschorst, zal deze niet meer kunnen worden uitgevoerd. Indien
de bestreden beslissing wordt vernietigd, wordt het dringend beroep van de betrokkene opnieuw
hangende (en kan hij niet verwijderd worden). De commissaris-generaal dient een nieuwe beslissing
inzake de ontvankelijkheid te nemen, rekening houdende met het arrest van de Raad van State.

> HET ONDERZOEK TEN GRONDE

Gegrondheid

Het onderzoek ten gronde gebeurt in eerste aanleg door het CGVS. Het CGVS moet nagaan of de
asielzoeker een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag kan laten
gelden. Het dossier wordt vervolgens onderzocht op basis van de informatie die beschikbaar is bij de
Documentatie- en Researchdienst (Cedoca).
Indien de betrokkene voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag, wordt hij/zij als vluchteling
erkend. Indien de betrokkene daaraan niet voldoet, wordt een weigeringsbeslissing door de commissaris-generaal genomen. De commissaris-generaal kan eveneens onder bepaalde voorwaarden de
status van vluchteling intrekken.
De betrokkene kan binnen een termijn van vijftien dagen tegen de weigeringsbeslissing enkel beroep
instellen bij de VBV. De bevoegde minister kan binnen dezelfde termijn hoger beroep instellen tegen
een erkenningsbeslissing van het CGVS. Het instellen van het beroep schort de uitvoering van de
bestreden beslissing op.
Indien de VBV de beslissing van de commissaris-generaal niet bevestigt, wordt de asielzoeker erkend.
Indien de VBV daarentegen de weigeringsbeslissing van de commissaris-generaal bevestigt, kan DVZ
een bevel uitvaardigen om het grondgebied te verlaten.
De VBV beslist eveneens in beroep over de intrekking van de status van vluchteling die door de commissaris-generaal werd genomen.
Tegen de beslissing van de VBV kan de betrokkene, alsook de bevoegde minister, binnen dertig dagen
enkel nog een beroep tot vernietiging instellen bij de Raad van State (administratief cassatieberoep).
Dit beroep is niet opschortend zodat de betrokkene kan worden uitgewezen tijdens de behandeling
van het beroep voor de Raad van State.
Indien de Raad van State de bestreden beslissing vernietigt, wordt de zaak teruggestuurd naar de
VBV die opnieuw uitspraak zal doen over de asielaanvraag, waarbij ze zich naar het arrest dient te
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voegen.
De vreemdeling wiens asielaanvraag afgewezen werd, kan zo vaak hij/zij wil een nieuwe aanvraag
indienen. Deze aanvraag zal in overweging worden genomen op voorwaarde dat de vreemdeling
nieuwe gegevens aanbrengt.
> beknopt Schema van de asielprocedure voor de hervorming

Gegrondheid
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Schematische voorstelling van de asielprocedure in België
> schema van de procedure voor de hervorming
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> schema van de nieuwe procedure
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Statistieken
> Asielaanvragen per jaar in België (1988-2006) (Bron: DVZ)
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> Asielaanvragen per maand in België (2002-2006) (Bron: DVZ)
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> Top 10 herkomstlanden asielzoekers in 2006 (Bron: DVZ)
herkomstlanden

Herkomstland

Aantal asielaanvragen
1.582
843
778
695
631
413
381
380
370
365
5.149

Rusland 			
DR Congo (DRC)
Servië-Montenegro
Irak
Iran
Guinee
Armenië
Turkije
Rwanda
Afghanistan
Andere landen

11.587

Totaal alle landen

> Beslissingen van het CGVS (Bron: CGVS)
Ontvankelijkheidsfase

Beslissing dat verder
onderzoek noodzakelijk is		
Bevestigende beslissing van
weigering verblijf/toegang
Technische weigering,
ongunstig advies, laattijdig beroep
Totaal		

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3.672

5.592

5.189

5.186

5.135

3.994

3.372

9.607

16.537

13.775

10.855

6.284

5.119

4.263

2.617

3.668

4.271

2.714

893

823

567

15.896

25.797

23.234

18.755

12.312

9.936

8.202

Gegrondheidsfase

Erkenning als vluchteling
Toekenning
subsidiaire bescherming		
Weigering van erkenning
Technische weigering
Totaal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.198

897

1.166

1.201

2.275

3.059

1.917
8

704
2.558
4.460

533
1.357
2.787

1.018
3.427
5.611

975
3.989
6.165

5.229
631
8.135

7.012
778
10.849

4.976
624
7.522

Afsluiting (afstand, intrekkingen, …)

Afsluitingen

Zonder voorwerp artikel 55 regularisatie

Ontvankelijkheidsfase
Gegrondheidsfase
Totaal

2004

2005

2006

67
235
302

723
1.829
2.552

120
496
616
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Overzicht 2006

8.202
7.522
632
616
16.972

Ontvankelijkheidsfase
Gegrondheidsfase
Afsluiting
Art. 55 regularisatie
Totaal

> Behandelingsduur van de asielaanvragen (gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen)
(Bron: CGVS)

> Achterstand in de dossierbehandeling bij het CGVS (aantal dossiers) op 31/12/2006
(Bron: CGVS)
Totale
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind

achterstand

35.000
42.000
32.000
23.909
20.098
10.380
6.124

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Totale achterstand per jaar ontvankelijkheidfase + gegrondheidsfase
Totale

achterstand op

31

december

Ontvankelijkheidsfase
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005	
2006
Totaal

3
7
29
23
2
4
10
24
129
1.385
1.616

2006

per jaar van indiening van de asielaanvragen

Gegrondheidsfase
12
40
89
140
131
98
187
455
1.368
1.988
4.508

Totaal
15
47
118
163
133
102
197
479
1.497
3.373
6.124

Percentage
0,24%
0,77%
1,93%
2,66%
2,17%
1,67%
3,22%
7,82%
24,44%
55,08%
100,00%
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> Aantal erkenningen door het CGVS (Bron: CGVS)

> Beslissingen tot erkenning per herkomstland het CGVS in 2006

Rusland
DR Congo
Rwanda
Ivoorkust
Guinee		
Servië-Montenegro
China
Wit-Rusland
Iran
Irak
Andere landen
Totaal alle landen

> Beslissingen tot erkenning per herkomstland voor vrouwen (Bron: CGVS)

Nationaliteit
Rusland
Rwanda
DR Congo
Guinee
Servië-Montenegro
Ivoorkust
Wit-Rusland
Burundi
China
Iran
Anderen
Totaal

Aantal
199
150
145
67
33
27
22
20
14
14
143
834
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> Profiel van de minderjarige kandidaat-vluchtelingen (Bron: DVZ)

Aantal

Leeftijd

3
19
112
124
191
449

0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16 jaar
17 jaar
Totaal

Aantal
Jongens
Meisjes
Totaal

Herkomstland

Percentage

295
154
449

		

1. Afghanistan					
2. DR Congo					
3. Guinee					
4. Rusland					
5. Angola					
6. Rwanda					
7. Kameroen					
8. Irak						
9. Servië-Montenegro/China/Ivoorkust		
Totaal van alle landen
		

65,75%
34,25%
100,00%

Aantal
62
44
43
34
31
29
25
19
10
449
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> Beslissingen - Ontvankelijkheidsfase minderjarigen (Bron: CGVS)

Beslissingen - Gegrondheidsfase minderjarigen

Totaal beslissingen minderjarigen			

Jaarverslag CGVS 2006
56

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal
Koning Albert II-laan 6 te 1000 Brussel
cgvs.info@ibz.fgov.be
ALGEMENE COÖRDINATIE
Caroline Ingelbrecht
REDACTIE
Eric Anciaux
Valentine Audate
Arlin Bagdat
François Bienfait
Hedwige de Biourge
Michèle Cappuyns
Pierre Deschepper
Virginie Dethy
Dries Hanoulle
Michel Huyghe
Anita Jans
Christophe Jansen
Luc Quintyn
Pascal Robaeys
Olivier Roisin
Bart Theunis
Camille Thissen
Dirk Van den Bulck
Steven Van der Poten
An Vandeven
Lies Vandervoort
Eva Vissers
Ruth Willems
STATISTIEKEN
Colette Jouant
Marleen Leroy
LAY-OUT
Fenna Bouve
VERTALING
Thierry Bois d’Enghien
Andy De Staercke
Hans Hoebeke
Philippe Oubelhaj
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Caroline Pelzer

Commissariaat-generaal voor
Vluchtelingen en de Staatlozen

de

North Gate I
Koning Albert II-laan 6
1000 Brussel
Tel: 02/205.51.11
Fax: 02/ 205.51.15
cgvs.info@ibz.fgov.be
www.belgium.be/cgvs
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