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Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,  
een onafhankelijke asielinstantie.

Overeenkomstig artikel 57/28 van de wet betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
brengt de commissaris-generaal elk jaar verslag 
uit over zijn opdracht aan de minister bevoegd voor 
migratie- en asielbeleid. Een afschrift van dit verslag 
met de eventuele opmerkingen van de minister wordt 
door de minister aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en aan de Senaat overgemaakt. Dit verslag 
verduidelijkt niet alleen de werking van het Commissa-
riaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
maar biedt eveneens een algemeen overzicht van de 
asielproblematiek in België.

Dit tweeëntwintigste jaarverslag betreft het werkings-
jaar 2009.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 
en de Staatlozen 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.

Inleiding

De opdracht van het CGVS bestaat erin 
bescherming te bieden aan vreemdelingen 
die, in geval van terugkeer naar hun land 
van herkomst, risico op vervolging of 
ernstige schade lopen. Het CGVS erkent de 
vluchtelingenstatus of kent de subsidiaire 
beschermingsstatus toe. Daarom onderzoekt 
het CGVS nauwgezet elke asielaanvraag 
overeenkomstig de Belgische, Europese en 
internationale normen.

Het CGVS reikt ook documenten van 
burgerlijke stand uit aan erkende 
vluchtelingen en staatlozen.
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Voorwoord

2009 was een bijzonder jaar voor het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In 
eerste instantie omdat onze lokalen van de North Gate 
naar het WTC-gebouw verhuisden, maar ook omdat 
een eerste proefproject in verband met hervestiging 
van Iraakse vluchtelingen in België werd gerealiseerd. 
De asielcrisis en de sterke stijging van het aantal 
asielaanvragen baarde ons echter het meest zorgen.

In 2009 eindigde mijn eerste mandaat als commis-
saris-generaal. Er zijn tijdens dit vijfjarige mandaat 
belangrijke evoluties geweest, zowel op wetgevend 
vlak als op het vlak van de werking van het CGVS. 
De asielprocedure werd grondig hervormd en de 
subsidiaire beschermingsstatus werd opgenomen in 
de Belgische wetgeving. Het CGVS realiseerde talrijke 
projecten en de aanzienlijke achterstand van dossiers 
werd (groten)deels weggewerkt. Bovendien werd er 
blijvend aandacht besteed aan de kwaliteit van het 
werk op het CGVS.

Eind december 2009 besliste de ministerraad, op 
voorstel van staatssecretaris voor migratie- en 
asielbeleid Melchior Wathelet, mijn mandaat als com-
missaris-generaal te verlengen. De uitdagingen voor 
de volgende vijf jaar zijn talrijk en verre van eenvoudig.

Tijdens dit nieuwe mandaat wil ik van het CGVS 
nog meer een betrouwbare modelorganisatie maken 
waar kwaliteit en efficiëntie centraal staan. Het is 
belangrijk om alles in het werk te stellen opdat het 
CGVS een organisatie blijft waar het aangenaam 
werken is. Kwaliteit, efficiëntie en de mogelijkheid tot 
zelfontplooiing zijn drie fundamentele voorwaarden om 
de belangrijke opdracht die ons werd toevertrouwd, zo 
goed mogelijk uit te voeren: bescherming bieden aan 
wie die werkelijk nodig heeft.

Op langere termijn zou ik willen dat het CGVS 
een belangrijke actor wordt bij de uitwerking van 
een toekomstgericht gemeenschappelijk Europees 
asielsysteem. Het CGVS moet meewerken aan de 
versterking van de instrumenten die bijdragen tot 
een meer uniforme toepassing van asiel in alle 
Europese landen. In dit opzicht vormt de oprichting 
van het Europees Ondersteuningsbureau voor 
Asielzaken (EASO) een zeer belangrijk element. De 
actieve deelname van het CGVS aan het EAC-project 
(gemeenschappelijke opleidingsmodules voor de 
medewerkers van de asielinstanties van de Europese 
Unie) en aan het ECS-project (onderlinge uitwisseling 
van de informatie over de landen van herkomst) zijn 
bovendien twee concrete voorbeelden van de sterke 
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betrokkenheid van het CGVS bij de harmonisatie van 
de praktijk. 

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 
tijdens de tweede helft van 2010 is voor België en 
het CGVS het uitgelezen moment om bij te dragen 
tot de uitbouw van een Europees asielsysteem. Het 
CGVS zal werkgroepen voorzitten en zal proberen 
vooruitgang te boeken op wetgevend vlak, maar ook 
op gebied van praktische samenwerking tussen de 
Europese asielinstanties. Wij moeten eveneens een 
globale visie op het asielbeleid promoten door een 
beschermingsbeleid uit te werken voor vluchtelingen 
die in hun regio van herkomst verblijven.

België is ambitieus op het vlak van de ontwikkeling 
van een Europees asielbeleid. Het CGVS wil hierin een 
belangrijke actor zijn.

Onze ambitie op Europees niveau mag ons er echter 
niet van weerhouden de reële situatie die in 2009 in 
België heerste uit het oog te verliezen.

De stijging van het aantal asielaanvragen die al in 
2008 werd vastgesteld, zette zich in 2009 door en 
versnelde zelfs aanzienlijk: een stijging van 40% of 
5 000 asielaanvragen meer dan in 2008. Bovendien 
gaat deze sterke stijging van het aantal asielzoekers 
gepaard met de verzadiging van het opvangnetwerk 
met alle verontrustende humanitaire gevolgen 
vandien. Alle ingrediënten voor een nieuwe asielcrisis 
zoals in 2000 zijn aanwezig. 

Alleen door een geïntegreerde aanpak met de 
verschillende actoren van het asielbeleid in België 
kunnen we uit deze crisis geraken. Het CGVS is 
bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. 
Met het aantal asielaanvragen dat hoog blijft en een 
beperkt aantal opvangplaatsen, is het meer dan ooit 
belangrijk zoveel mogelijk beslissingen te nemen en 
zo bij te dragen tot de oplossing van de bijzonder 
kritieke situatie waarin een groot aantal personen 
zich bevindt. De taak van het CGVS is in deze context 
niet gemakkelijk. De grote uitdaging is efficiënter 
werken en betere resultaten bereiken zonder te raken 
aan de kwaliteitsvereiste bij het onderzoek van een 
asielaanvraag. Het lijkt mij mogelijk deze uitdaging aan 
te gaan door de organisatie van de procedures en van 
de werkprocessen te stroomlijnen, de ondersteuning 
bij het onderzoek van de dossiers te versterken, betere 
werkwijzen te delen, … .

Om die doelstellingen te bereiken, moeten wij 

blijk geven van visie, zin voor analyse, creativiteit, 
organisatorisch talent en vastberadenheid. 

Het CGVS belooft bijkomende inspanningen te leveren 
om zijn efficiëntie nog te vergroten maar daarvoor 
moet het kunnen beschikken over voldoende financiële 
middelen om zijn opdracht te vervullen.

In 2009 werden er bijkomende middelen toegekend 
voor de aanwerving van 20 tijdelijke contractuele 
medewerkers (18 van niveau A en 2 van niveau C). 
Deze maatregel bleek echter niet te volstaan aangezien 
het CGVS in het kader van het personeelsplan 2009 
van de FOD Binnenlandse Zaken de 35 medewerkers 
die de organisatie in 2008 hadden verlaten, niet kon 
vervangen. Zo daalde het aantal personeelsleden sterk 
in vergelijking met 2008.

In 2009 is er veel kostbare tijd verloren gegaan 
omdat er geen rekening werd gehouden met de 
personeelsbehoefte van het CGVS, waardoor de 
behandelingstermijn van de asielaanvragen langer 
werd en de achterstand opnieuw steeg.

Ten slotte zou ik willen terugkomen op het proefproject 
in verband met de hervestiging van 47 vluchtelingen 
uit Irak. Dit project is een succes omdat kwetsbare 
personen die zich in bijzonder moeilijke situaties 
bevonden, de kans kregen een nieuw leven met 
nieuwe vooruitzichten en een stabiele toekomst 
te beginnen zonder een beroep te moeten doen op 
mensensmokkelaars om aan hun lot te ontsnappen.

Op basis van de ervaring en de expertise van dit 
proefproject ben ik van mening dat een nieuw herves-
tigingsprogramma in België wenselijk is. Een dergelijk 
hervestigingsprogramma moet echter worden 
overwogen in het kader van een globale aanpak van 
het asiel- en migratiebeleid.

De uitdagingen die ons te wachten staan zijn talrijk, 
de pijnpunten zijn aanzienlijk en de aard van onze 
opdracht is per definitie even nobel als complex. Dit 
doet echter geen afbreuk aan het feit dat ik samen 
met mijn medewerkers al mijn energie zal aanwenden 
om deze opdracht op overtuigende, professionele en 
diepmenselijke wijze te blijven uitvoeren.

Dirk Van den Bulck,    
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen
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1
Asiel in cijfers



Jaar Aantal	
asielaanvragen

Aantal	
enkelvoudige	

asielaanvragen

Aantal	
meervoudige	

asielaanvragen

%
meervoudige	

asielaanvragen

2002 18 805 17 705 1 100 5,8%

2003 16 940 15 397 1 543 9,1%

2004 15 357 13 331 2 026 13,1%

2005 15 957 13 602 2 355 14,7%

2006 11 587 9 400 2 187 18,8%

2007 11 115 8 315 2 800 25,1%

2008 12 252 8 921 3 331 27,1%

2009 17 186 12 925 4 261 24,8%

Verdeling	enkelvoudige	en	meervoudige	asielaanvragen

Aantal	asielaanvragen	in	België	per	jaar	
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Jaar Aantal	asielaanvragen

1990 14 580

1991 15 173

1992 17 647

1993 26 882

1994 14 353

1995 11 420

1996 12 443

1997 11 788

1998 21 965

1999 35 778

2000 42 691

2001 24 549

2002 18 805

2003 16 940

2004 15 357

2005 15 957

2006 11 587

2007 11 115

2008 12 252

2009 17 186

Bron: DVZ

1 Asiel in cijfers

7

Ja
a
rv
e
rs
la
g
	2
0
0
9

Evolutie	van	het	aantal	
asielaanvragen

Het aantal asielaanvragen is na 2000 voortdurend 
gedaald tot er in 2008 een lichte stijging werd 
waargenomen (+ 10% in vergelijking met 2007). In 
2009 werd deze stijgende tendens verder versterkt.

In 2009 dienden 17.186 personen in België een 
asielaanvraag in: een stijging van 5.000 aanvragen of 
van 40% in vergelijking met vorig jaar.

Het aantal asielaanvragen steeg vooral tijdens de 
laatste vier maanden van 2009 (7.277 aanvragen van 
september tot december, 42% van het totale aantal 
aanvragen van dat jaar).



Land	van	herkomst Aantal %

Afghanistan 733 17,2%

Iran 508 11,9%

Irak 421 9,9%

Rusland 396 9,3%

Kosovo 230 5,4%

China 171 4,0%

Slovakije 168 3,9%

Guinee 113 2,7%

Servië 113 2,7%

Syrië 87 2,0%

Somalië 86 2,0%

Andere landen 1 235 29,0%

Totaal 4	261 100%

Top	10	meervoudige	asielaanvragen	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Afghanistan 1 659 9,7%

Rusland 1 605 9,3%

Kosovo 1 539 9,0%

Irak 1 386 8,1%

Armenie 1 099 6,4%

Guinee 1 052 6,1%

Iran 732 4,3%

DR Congo 670 3,9%

Servië 514 3,0%

Syrië 347 2,0%

Andere landen 6 583 38,3%

Totaal 17	186 100%

Top	 10	 asielaanvragen	 in	 België	 per	 land	
van	herkomst	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Rusland 1 620 13,2%

Irak 1 070 8,7%

Afghanistan 879 7,2%

Guinee 661 5,4%

Iran 614 5,0%

DR Congo 579 4,7%

Servië 572 4,7%

Kosovo* 478 3,9%

Armenië 461 3,8%

Kameroen 367 3,0%

Andere landen 4 951 40,4%

Totaal 12	252 100%

Top	 10	 asielaanvragen	 in	 België	 per	 land	
van	herkomst	2008

* vanaf april 2008 werden de asielaanvragen van Kosovaren apart 
berekend na het uitroepen van de onafhankelijkheid in februari 2008
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Zoals in 2008 is deze stijging vooral te wijten aan 
een groot aantal meervoudige aanvragen. Een 
meervoudige asielaanvraag is een aanvraag die wordt 
ingediend nadat er eerder al in België een beslissing 
over een asielaanvraag werd genomen voor dezelfde 
persoon.

In 2009 had één op vier personen (4.261 asielaanvragen 
of 24,8% van het totaal) die een asielaanvraag indiende, 
reeds eerder een dergelijke aanvraag in België ingediend.

In sommige gevallen is een meervoudige asielaanvraag 
gerechtvaardigd, namelijk wanneer nieuwe elementen 
worden aangehaald die wijzen op een vrees voor 
vervolging of een reëel risico op ernstige schade. In 
vele gevallen blijkt echter dat de nieuwe asielaanvraag 
slechts werd ingediend met het oog op het bekomen van 
een opvangplaats of van regularisatie van het verblijf 
om humanitaire redenen. In deze context besliste de 
regering, krachtens de nieuwe wetsbepalingen in het 
kader van de Wet houdende diverse bepalingen van 30 
december 2009 (Belgisch Staatsblad van 31 december 
2009), om de opvangmogelijkheden voor personen 
die minstens drie asielaanvragen hebben ingediend te 
beperken.

In tegenstelling tot wat in 2008 werd vastgesteld, kan 
de aanzienlijke stijging van het aantal asielaanvragen 
in 2009 niet alleen worden verklaard door het 
aantal meervoudige aanvragen. In 2009 werden 
er namelijk 121925 eerste asielaanvragen (op een 
totaal van 171186) geregistreerd, een stijging van 
45% in vergelijking met 2008, toen het aantal eerste 

asielaanvragen 81921 bedroeg. Dit is het grootste 
aantal eerste asielaanvragen sinds 2005.

Herkomstlanden van de asielzoekers

In 2009 waren de meeste asielzoekers afkomstig uit 
Afghanistan (10%), Rusland (9%), Kosovo (9%), Irak 
(8%), Armenië (6%), Guinee (6%), Iran (4%), de 
Democratische Republiek Congo (4%), Servië (3%) 
en Syrië (2%).



Land	van	herkomst Aantal %

Rusland 1 436 12,9%

Servië-Montenegro 1 219 11,0%

Irak 825 7,4%

DR Congo 716 6,4%

Afghanistan 696 6,3%

Guinee 526 4,7%

Iran 411 3,7%

Slovakije 364 3,3%

Armenië 339 3,0%

Rwanda 321 2,9%

Andere landen 4 262 38,3%

Totaal 11	115 100%

Top	 10	 asielaanvragen	 in	 België	 per	 land	
van	herkomst	2007

1 Asiel in cijfers
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Tendensen

In 2009 was Afghanistan met 1.659 aanvragen het 
eerste herkomstland van asielzoekers, met praktisch 
dubbel zoveel aanvragen in vergelijking met vorig jaar 
(879). Het is de eerste keer dat Afghanistan bovenaan 
de Top 10 van de herkomstlanden staat. Het verdringt 
Rusland, dat al vele jaren de lijst aanvoerde en in 2009 
op de tweede plaats staat.

Het aantal asielzoekers afkomstig uit Rusland dat in 
2009 in België een asielaanvraag indiende, bleef ech-
ter relatief stabiel in vergelijking met vorig jaar (11605 
tegen 11620 aanvragen). Het zijn voor het merendeel 
personen afkomstig uit Tsjetsjenië of uit andere deel-
republieken van Rusland in de Noordelijke Kaukasus.

Kosovo (waarvan de statistieken slechts vanaf april 
2008 apart werden meegerekend naar aanleiding 
van de onafhankelijkheidsverklaring in februari 2008) 
bevindt zich op de derde plaats in 2009. Het gaat 
voornamelijk om etnische minderheden, vooral Roma.

Irak daalt in 2009 van de tweede naar de vierde plaats 
in de Top 10 maar het aantal aanvragen steeg niettemin 
van 11070 naar 11539. Het aantal asielaanvragen dat 
door Irakezen in België wordt ingediend, blijft sinds 
2006 stijgen.

Armenië vervolledigt de Top 5 met 1.099 aanvragen 
(driemaal meer dan in 2007 en meer dan het dubbele 
van 2008) en stijgt zo van de negende plaats (zowel in 
2007 als in 2008) naar de vijfde plaats in 2009.

Van de acht belangrijkste herkomstlanden is Rusland 
het enige waarvan het aantal asielaanvragen stabiel 
is gebleven, terwijl de instroom uit de andere landen 
sterk steeg in vergelijking met 2008 (Afghanistan: 
+.88,7%, Kosovo: +.221,9%, Irak: +.29,5%, 
Armenië: +.138,4%, Guinee: +.59,1%, Iran: 
+.19,2%, DR Congo: +.15,7%).

We zien dat een hoog percentage van de 
asielzoekers afkomstig is uit een bepaald aantal 
landen zoals Afghanistan, Rusland of Irak, waar de 
veiligheidssituatie problematisch blijft of waar op dit 
moment in bepaalde gebieden een gewapend conflict 
of ernstige onlusten heersen. Dit fenomeen verklaart 
mede het hoge percentage beslissingen tot toekenning 
van een beschermingsstatus in België (zie verder).

Voor sommige landen zoals bijvoorbeeld Armenië 
draagt de verslechtering van de economische situatie 
bij tot de stijging van het aantal asielzoekers uit die 
landen. In dat geval kunnen we spreken van migratie 
om louter economische redenen.

Bovendien trekt de aanwezigheid van bepaalde 
nationaliteiten/etnieën in België, personen met/van 
dezelfde nationaliteit/etnie  aan.



Land 2008 2009 Evolutie	in	%

België 12 252 17 186 40,3%

Duitsland 22 085 26 836 21,5%

Frankrijk 42 513 47 686 12,2%

Nederland 13 399 14 905 11,2%

Verenigd Koninkrijk 30 547 29 847 -2,3%

Andere landen* 102 757  104 585 1,8%

Totaal 223	553 	241	045 7,8%

Evolutie	asielaanvragen	in	de	buurlanden

Bron: IGC
* Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland
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Evolutie	van	het	aantal	
asielaanvragen	ingediend	
in	de	buurlanden

groot aantal Kosovaarse asielaanvragen en we weten 
dat de aanwezigheid van een grote diaspora een niet te 
verwaarlozen aantrekkingsfactor kan zijn. Deze factor, 
in combinatie met de slechte economische situatie in 
Kosovo en met het feit dat het erkenningspercenta-
ge van asielzoekers uit Kosovo in België hoger is dan 
in de andere Europese landen, zou dit verschil kunnen 
verklaren. Wat Guinee betreft is de aanwezigheid van 
een relatief grote Guinese gemeenschap in België ook 
een aantrekkingsfactor. Frankrijk, dat traditioneel een 
belangrijk opvangland voor Guineeërs is, kende in 
2009 eveneens een stijging van het aantal aanvragen, 
hoewel in mindere mate (+.17%, in België: +.59%). 
Deze stijging is vermoedelijk te wijten aan het feit dat 
een aantal belangrijke politieke gebeurtenissen in 2009 
de veiligheidssituatie in Guinee hebben verslechterd.

Wat Irak betreft, dat op de vierde plaats in de Top 10 in 
België staat, is het opvallend dat België het enige land 
is waar het aantal Iraakse asielaanvragen gestegen 
is met betrekking tot 2008: van 11070 in 2008 naar 
11386 in 2009 (+.29,5%). Dit wordt waarschijnlijk 
verklaard door de politieke beslissingen die de voorbije 
jaren in de buurlanden werden genomen ten opzichte 
van Iraakse asielzoekers. Zo kent Nederland sinds 
november 2008 geen categoriale bescherming meer 
toe aan Irakezen, wat een daling met 60% van het 
aantal asielaanvragen in 2009 heeft veroorzaakt 
(van 51027 naar 11991). In Zweden daalde het aantal 
Iraakse asielaanvragen van 61083 in 2008 tot 21297 in 
2009, een vermindering van 62%.

In 2009 steeg ook in de meeste buurlanden van 
België het aantal asielaanvragen in vergelijking met 
2008, hoewel in mindere mate (Duitsland: + 21,5%, 
Frankrijk: + 12,2%, Nederland: + 11,2%). Alleen het 
Verenigd Koninkrijk kende een lichte daling (- 2,3%). 
Het aandeel van de verschillende herkomstlanden in 
deze stijging varieert naargelang het land.

Toch kunnen er enkele tendensen worden vastgesteld 
op basis van cijfers van IGC over de landen van 
herkomst. In vergelijking met 2008 steeg het 
aantal Afghaanse asielaanvragen sterk in bijna 
alle buurlanden (bijvoorbeeld Duitsland: + 403%, 
Nederland: +.224%, Frankrijk: + 154%).

Het aantal aanvragen uit Rusland – in België 
betreft het vooral aanvragen uit de deelrepublieken 
Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië – steeg eveneens 
in de buurlanden in 2009 (bijvoorbeeld Duitsland: 
+ 17%, Nederland: + 59%). De verklaring moet 
waarschijnlijk worden gezocht in de verslechtering van 
de veiligheidssituatie in de regio in 2009, de slechte 
economische situatie en de aankomst in andere 
Europese landen van Tsjetsjenen die eerst in Polen 
hadden verbleven.

Met betrekking tot het aantal asielaanvragen uit 
Kosovo en Guinee, die zich respectievelijk op de 
derde en de zesde plaats in de Top 10 in België in 
2009 bevinden, gaat het om een specifiek Belgisch 
fenomeen. De voorbije jaren kende België steeds een 



Totaal %

Erkenning van de vluchtelingenstatus 1 889 21,27%

Toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 418 4,71%

Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming 5 585 62,87%

Weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag (E.U.-onderdaan) 368 4,14%

Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (art. 52) 1 0,01%

Technische weigering 334 3,76%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus 15 0,17%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus 3 0,03%

Weigering van de vluchtelingenstatus en uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus 13 0,15%

Opheffing van de vluchtelingenstatus 2 0,02%

Intrekking van de vluchtelingenstatus (fraude) 32 0,36%

Intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus (fraude) 12 0,14%

Afstand + afsluiting + vertrek IOM 164 1,85%

Zonder voorwerp (art. 55 regularisatie) 25 0,28%

Zonder voorwerp (Belgische nationaliteit - overlijden) 22 0,25%

Totaal 8	883 100%

Beslissingen	CGVS	2009

1 Asiel in cijfers
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Beslissingen

Erkenning van de vluchtelingensta-
tus en toekenning van de subsidiai-
re beschermingsstatus

In 2009 nam het CGVS in totaal 81883 beslissingen. 
Deze hebben betrekking op een totaal van 111661 
personen (volwassenen en hun minderjarige kinderen).

25,97% van die beslissingen was positief. Dit 
betekent dat meer dan een kwart van de asielzoe-
kers in 2009 aan het einde van hun asielproce-
dure een beschermingsstatus kreeg toegewezen.

Begin jaren 2000 bedroeg het aantal positieve beslis-
singen nog minder dan 10%. Er zijn twee redenen 
voor dit gestegen percentage. Enerzijds zijn de asiel-
zoekers steeds meer afkomstig uit landen waar een 
gewapend conflict of ernstige schendingen van de 
mensenrechten plaatsvinden, die hen dwingen te 
vluchten. Louter economische redenen vormen dus 
steeds minder de basis van asielaanvragen. Anderzijds 
biedt de invoering van de subsidiaire beschermings-

status in België eind 2006 een mogelijkheid op bijko-
mende effectieve bescherming voor personen die niet 
in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus.

In 2009 werden 11889 asielzoekers erkend als vluch-
teling. Als men er hun minderjarige kinderen aan 
toevoegt, krijgt men een cijfer van 21440 personen 
die effectief bescherming als vluchteling hebben 
gekregen. Deze personen waren hoofdzakelijk 
afkomstig uit Irak, Guinee, Servië, Rusland en China. 
In de rest van de Top 10 vinden we Afghanistan, 
Rwanda, de DR Congo, Kameroen, Iran en Kosovo. 

In 2009 kende het CGVS in 418 gevallen de subsi-
diaire beschermingsstatus toe, of aan 484 personen 
wanneer men de minderjarige kinderen meerekent. 
Deze personen kwamen hoofdzakelijk uit Irak, Af-
ghanistan, Somalië, Soedan en de DR Congo.

In 2009 sloot het CGVS drie op vier asielaanvragen af 
met een weigeringsbeslissing. In de meeste gevallen 
was het CGVS van oordeel dat de verklaringen van de 
asielzoeker over zijn herkomst, zijn identiteit of zijn 
problemen niet geloofwaardig waren. Tegen deze wei-
geringsbeslissingen kan steeds een beroep bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen worden ingediend.



Jaar Erkenningen Eindbeslissingen %	

2000 1 198 16 717 7,2%

2001 897 23 433 3,8%

2002 1 166 23 768 4,9%

2003 1 201 19 804 6,1%

2004 2 275 15 617 14,6%

2005 3 059 16 791 18,2%

2006 1 914 12 349 15,5%

2007 1 843 10 302 17,9%

2008 2 143 8 964 23,9%

2009 1 889 8 883 21,4%

Overzicht	 evolutie	 erkenningspercentage	
2000-2009

Land	van	herkomst Aantal %

Irak 269 14,2%

Guinee 178 9,4%

Rusland 173 9,2%

China 124 6,6%

Afghanistan 114 6,0%

Rwanda 109 5,8%

DR Congo 91 4,8%

Kameroen 83 4,4%

Iran 77 4,1%

Kosovo 64 3,4%

Andere landen 607 32,1%

Totaal 1	889 100%

Top	10	van	erkenningsbeslissingen	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Irak 268 64,1%

Afghanistan 93 22,2%

Somalië 21 5,0%

Onbepaald 8 1,9%

Soedan 8 1,9%

DR Congo 7 1,7%

Eritrea 6 1,4%

Guinee 4 1,0%

Armenië 2 0,5%

Sierra Leone 1 0,2%

Totaal 418 100%

Beslissingen	toekenning	subsidiaire	
beschermingsstatus	2009
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Uitsluiting, opheffing en intrekking

Het Vluchtelingenverdrag is in sommige gevallen niet 
van toepassing op bepaalde vreemdelingen alhoewel 
ze aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag 
voldoen.  Dit wordt beschreven in artikel 1F: de uit-
sluitingsclausule. 

De asielzoeker kan ook worden uitgesloten van 
de subsidiaire beschermingsstatus. De Belgische 
Vreemdelingenwet hanteert nagenoeg dezelfde 
redenen voor uitsluiting als bij de vluchtelingenstatus. 

In 2009 heeft het CGVS in 15 dossiers de uitsluiting 
van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 
beschermingsstatus toegepast. In 3 dossiers sloot het 
CGVS de asielzoeker uit van de vluchtelingenstatus 
en weigerde hem de subsidiaire beschermingsstatus. 
In 13 dossiers werd aan een asielzoeker de 
vluchtelingenstatus geweigerd en werd hij uitgesloten 
van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het Vluchtelingenverdrag bepaalt eveneens dat de 
vluchtelingenstatus kan worden opgeheven (artikel 
1C), net zoals de Vreemdelingenwet bepaalt dat de 
subsidiaire beschermingsstatus kan worden opgeheven 
(artikel 55/5). 

In 2009 werd de vluchtelingenstatus in 2 gevallen 
opgeheven.

In de Vreemdelingenwet staat uitdrukkelijk de 
mogelijkheid tot intrekking van de vluchtelingenstatus 
of de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 57/6). De 
intrekking kan op grond van feiten die de asielzoeker 
verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, 
of van valse verklaringen, of van valse of vervalste 
documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de 
erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning 
van de subsidiaire beschermingsstatus. De status 
kan ook worden ingetrokken ten aanzien van de 
vreemdeling wiens persoonlijk gedrag er later op wijst 
dat hij geen vervolging vreest. 

In 2009 werd de vluchtelingenstatus in 32 gevallen 
ingetrokken. De subsidiaire beschermingsstatus werd 
in 12 gevallen ingetrokken.
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Behandelingstermijnen

Bij de behandeling van de asielaanvraag is het 
belangrijk zo snel mogelijk een beslissing te nemen. 
Naast de kwaliteit van het werk is een efficiënte 
organisatie een belangrijke doelstelling van het CGVS. 
Deze doelstelling komt tot uiting in het vermogen om 
een beslissing binnen een beperkte termijn te nemen. 
Het nemen van een beslissing binnen een korte termijn 
kan ook beschouwd worden als een kwaliteitsmeter: 
om uit de onduidelijke situatie te geraken waarin 
hij zich bevindt, wil de asielzoeker zo snel mogelijk 
uitsluitsel krijgen over zijn lot, dit wil zeggen, zo snel 
mogelijk een beslissing krijgen.

Het CGVS stelt zichzelf tot doel binnen de 3 maanden 
een beslissing te nemen en ten laatste binnen de 6 
maanden (uitgezonderd complexe dossiers). Voor 
bepaalde categorieën zijn kortere termijnen van 
toepassing.

In een aantal specifieke gevallen bepaalt de Wet van 
15 december 1980 namelijk dat kortere termijnen 
van toepassing zijn. Artikel 52/2, § 2 van de wet 
verplicht het CGVS de volgende aanvragen prioritair 
te behandelen binnen een aanbevolen termijn van 15 
dagen:

 � aanvragen ingediend door vreemdelingen die 
worden vastgehouden om administratiefrechtelij-
ke of gemeenrechtelijke redenen;

 � aanvragen ingediend door vreemdelingen die een 
gevaar vormen voor de openbare orde of de nati-
onale veiligheid;

 � aanvragen ingediend door vreemdelingen waar-
voor de minister of zijn afgevaardigde gebruik 
maakt van zijn injunctierecht.

Voor aanvragen ingediend door onderdanen van 
een lidstaat van de Europese Unie die niet in 
aanmerking komen voor bescherming wanneer uit 
hun verklaringen niet duidelijk blijkt dat er, wat hen 
betreft, een gegronde vrees voor vervolging in de 
zin van het Verdrag van Genève of ernstige redenen 
bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico op 
ernstige schade lopen, geldt er voor het CGVS een 
beslissingstermijn van 5 werkdagen.

In 2009 lag het aantal genomen beslissingen, 81883 
(output), lager dan het aantal overgemaakte dossiers 

(input). De input van de dossiers die door de DVZ 
werden overgemaakt aan het CGVS, bedroeg namelijk 
101355 dossiers.

De gemiddelde behandelingsduur op het CGVS van 
een asielaanvraag die werd ingediend na 1 juni 2007, 
bedraagt 132 dagen (vanaf indiening van de aanvraag 
op de DVZ).

In 2009 kreeg 37,44% van de asielzoekers een 
beslissing binnen de 3 maanden en 28,02% binnen de 
6 maanden. 

Achterstand

De voorbije jaren is de totale achterstand van het CGVS 
verminderd: hij daalde van meer dan 401000 dossiers 
in 2000 tot 51248 dossiers eind 2008. In 2009 steeg 
de achterstand echter opnieuw. Eind 2009 bedroeg de 
totale werklast 71790 dossiers, waarvan 31000 dossiers 
te beschouwen zijn als een normale werkreserve en de 
rest als achterstand.

Er werd verwacht dat de achterstand in 2007 volledig 
zou zijn weggewerkt, maar het CGVS is daar niet in 
geslaagd. Sinds oktober 2006, de datum waarop 
de subsidiaire bescherming werd ingevoerd (de 
inwerkingtreding van de eerste fase van de hervorming 
van de asielprocedure), werd de achterstand namelijk 
minder snel weggewerkt dan vroeger.

Deze vertraging bij het wegwerken van de achterstand 
wordt verklaard door de volgende factoren:

 � De centrale opdracht van de medewerkers van het 
CGVS is de laatste jaren duidelijk complexer ge-
worden, niet alleen wegens de hervorming van de 
asielprocedure, in het bijzonder de invoering van 
de subsidiaire bescherming, maar nog meer we-
gens het feit dat het steeds moeilijker wordt de 
nationaliteit, het werkelijke profiel en de vrees of 
het risico in geval van terugkeer naar het land van 
herkomst te bepalen. Het nagaan van de geloof-
waardigheid van de verklaringen van de asielzoe-
kers en van de authenticiteit van de documenten 
die ze voorleggen, is eveneens complexer gewor-
den.

 � Sinds de nieuwe asielprocedure moet het CGVS 
zijn beslissingen voor een beroepsinstantie verde-
digen (vanaf 1 december 2006 voor de VBV (Vas-
te Beroepscommissie voor Vluchtelingen), vanaf 



Evolutie	van	de	achterstand	van	het	CGVS
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1 juni 2007 voor de RvV (Raad voor Vreemde-
lingenbewtistingen): verweernota’s opstellen, ter 
zitting pleiten, de cassatieberoepen opvolgen, 
enz… . Om deze nieuwe en belangrijke taak uit te 
voeren, heeft het CGVS tientallen personen van 
diensten die belast waren met de behandeling van 
dossiers, moeten overplaatsen naar de juridische 
dienst (die zich bezighoudt met de verdediging 
voor de beroepsinstantie).

 � Net zoals in 2008 deden meerdere medewerkers 
van het CGVS in 2009 hun stage met het oog op 
hun statutarisering. Aangezien het CGVS vroeger 
een groot aantal contractuele medewerkers telde, 
had de keuze om hen te statutariseren belangrijke 
gevolgen voor de productiviteit. Een stagiair moet 
namelijk een intensief opleidingsprogramma vol-
gen en een stageverslag opmaken, wat hem tij-
delijk onbeschikbaar maakt voor dossierbehande-
ling.

 � Terwijl het aantal asielaanvragen sterk steeg in 
2009 (+ 40%), daalde het personeelsbestand 
van het CGVS. Eind 2009 beschikte het CGVS nog 
over een personeelsbestand van 339,9 FTE’s (full 
time equivalent), een daling van 15,25 FTE’s in 
vergelijking met het personeelsbestand van 31 
december 2008. Voor de goede werking van het 
CGVS en de verwezenlijking van zijn opdracht is 
het van het grootste belang dat het kan beschik-
ken over voldoende personeelsleden. Het perso-

neelsbestand zou minstens 365 FTE’s moeten be-
dragen, een cijfer dat nog aanzienlijk lager ligt 
dan het aantal FTE’s begin 2008 (388,02 FTE’s).

Het komt er in 2010 op aan alles in het werk te stellen 
om een groot deel van de achterstand weg te werken. 
Deze doelstelling kan worden gerealiseerd en het CGVS 
heeft hiertoe een programma, een specifiek actieplan 
uitgewerkt. Het CGVS moet procesmatig zo efficiënt 
mogelijk te werk gaan om zoveel mogelijk beslissingen 
op korte termijn te nemen en de achterstand zoveel 
mogelijk weg te werken zonder dat de kwaliteit eronder 
lijdt. Het CGVS rekent er eveneens op dat men haar 
het personeel dat nodig is voor de uitvoering van haar 
opdracht, zal toekennen.
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Uitreiking	van	
documenten

De Vreemdelingenwet bepaalt dat de com-
missaris-generaal aan erkende vluchtelingen 
en erkende staatlozen administratieve 
documenten uitreikt die normaal door hun 
nationale overheden zouden worden uitgereikt. 
Deze bepaling is een uitvoering van artikel 25 
van het Vluchtelingenverdrag en artikel 25 van 
het Verdrag van New York van 28 september 
1954 betreffende de status van staatlozen.

Waarde CGVS:

Open
betekent transparant 
in de werking, 
een maximale 
toegankelijkheid en 
klantvriendelijkheid

Aantal	uitgereikte	documenten	2009

Type	document Aantal

Vluchtelingenattest 2 684

Attesten betreffende de 
vluchtelingenstatus 2 054

Attest van staatloze 80

Document van burgerlijke stand 6 720

Vrijstelling van echtverklaringen 5

Verklaring van afstand van status 7

Totaal 11	550

Aantal	uitgereikte	documenten	
2000-2009

Jaar Aantal

2000 14 210

2001 13 207

2002 13 100

2003 12 483

2004 15 486

2005 24 712

2006 20 960

2007 12 925

2008 14 177

2009 11 550
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Opdracht	

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 
de Staatlozen is een onafhankelijke federale instantie. 
Het is de centrale asielinstantie in België met onder-
zoeksbevoegdheid en wordt geleid door een com-
missaris-generaal, Dirk Van den Bulck. Hij wordt 
bijgestaan door een Franstalige en Nederlandstalige 
adjunct, François Bienfait en Eva Vissers. Zij zijn 
volledig onafhankelijk en onpartijdig. 

De opdracht van het CGVS is tweeledig. Enerzijds 
is het zijn taak om bescherming toe te kennen aan 
vreemdelingen die een gegronde vrees koesteren 
voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenver-
drag van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel 
risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun 
land van herkomst (subsidiaire beschermingsstatus). 
Anderzijds behoort het tot zijn bevoegdheid om 
documenten van burgerlijke stand af te leveren aan 
erkende vluchtelingen en staatlozen.

De behandeling van asielaanvragen is de kernopdracht 
van het CGVS. Elke asielaanvraag wordt nauwgezet 
inhoudelijk onderzocht overeenkomstig de 
internationale, Europese en Belgische regelgeving, 
waarbij met de asielcontext rekening wordt 
gehouden. Het CGVS onderzoekt automatisch alle 
asielaanvragen, eerst in het kader van het Verdrag van 
Genève, vervolgens in het kader van de subsidiaire 
bescherming. 

Strategische	doelstellingen

Het CGVS streeft ernaar een open, betrouwbare en 
besluitvaardige organisatie te zijn. 

Het CGVS is een organisatie die over een veelheid 
aan informatie en expertise over asiel en landen van 
herkomst beschikt. Investeren in een goede opleiding 
en permanente vorming van de dossierbehandelaars 
(de medewerkers die de asielaanvragen onderzoeken) 
is cruciaal. De medewerkers van de documentatie- 
en researchdienst (Cedoca) hebben een grondige 
expertise ontwikkeld in de verschillende landen van 
herkomst van asielzoekers. Samen met de juridische 
dienst die onderlegd is in de wetgeving rond asiel, 
ondersteunen zij de dossierbehandelaars van het 
CGVS. 

Openheid betekent ook dat het CGVS die expertise kan 
en wil delen met verschillende actoren binnen het do-
mein van asiel en migratie. Talrijke overlegstructuren 
met vertegenwoordigers van UNHCR, NGO’s en zus-
terorganisaties moeten bijdragen tot een permanente 
kwaliteitsverbetering. 

Openheid impliceert ook informeren. Via de website 
(www.cgvs.be) en de publicatie van brochures voor 
verschillende doelgroepen ((minderjarige) asielzoe-
kers, medewerkers, asielexperten, burgers, interna-
tionale collega’s) draagt het CGVS bij aan de versprei-
ding van correcte, objectieve en volledige informatie 
over de complexe asielmaterie.

Betrouwbaar en besluitvaardig verwijst naar het 
belang van een kwaliteitsvolle beslissing die door 
middel van efficiënte interne procedures binnen een 
korte termijn aan de klant, de asielzoeker, kan worden 
overgemaakt.

Wettelijk	kader

Volgens de definitie van het Internationaal Verdrag 
betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend 
te Genève op 28 juli 1951 (ook 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 Vluch-
telingenverdrag, de subsidiaire beschermingsstatus 
ingevoerd in de Belgische wetgeving.

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. Deze wet werd 
gewijzigd door de Wet van 15 september 2006.
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Dossierbehandeling	en	
ondersteuning

Dossierbehandeling in de praktijk

Het is de taak van het CGVS om bescherming te 
bieden aan vreemdelingen die een gegronde vrees 
voor vervolging koesteren in de zin van het Vluch-
telingenverdrag of die een reëel risico lopen op 
ernstige schade bij terugkeer naar hun land van 
herkomst. Dit is het uitgangspunt bij de behandeling 
van de asielaanvragen. Het gehele proces van 
dossierbehandeling wordt vastgelegd in een databank. 
Deze databank bevat alle administratieve gegevens 
over het asieldossier. 

Er zijn vijf geografische secties op het CGVS: Balkan, 
Oost-Europa, Midden-Oosten/Azië, Afrika en Congo. 
Deze secties worden geleid door een geografisch 
coördinator die al dan niet wordt bijgestaan door een 
eerste supervisor. De secties zijn verder opgedeeld 
in werkeenheden van vier dossierbehandelaars die 
begeleid worden door een supervisor.

Het is belangrijk om binnen een korte termijn 
kwalitatief hoogstaande beslissingen te nemen. Het 
CGVS nam de afgelopen jaren vele maatregelen om 
die kwaliteit te garanderen. 

De asieldossiers worden onderzocht door 
dossierbehandelaars. Dit zijn universitair geschoolde 
medewerkers die gespecialiseerd zijn in de landen 
die ze behandelen. De dossierbehandelaar heeft 
een uiterst complexe opdracht te vervullen. Hij 
dient in zijn dagelijks functioneren permanent de 
evenwichtsoefening te maken tussen kwaliteit en 
efficiëntie. Hij draagt niet alleen de verantwoorde-
lijkheid om een goede en correcte analyse uit te 
voeren, maar wordt ook op bijna dagelijkse basis 
geconfronteerd met de moeilijke verhalen van 
asielzoekers. Daarnaast staat de dossierbehandelaar 
onder tijdsdruk om de wettelijke termijnen voor het 
nemen van een beslissing te respecteren. De stress 
en werkdruk waarmee de dossierbehandelaar in zijn 
dagelijks functioneren wordt geconfronteerd, kan niet 
onderschat worden.

Elke asielzoeker wordt minstens één keer gehoord op 
het CGVS door een dossierbehandelaar. Het gehoor 
duurt gemiddeld drie tot vier uur. De asielzoeker 
krijgt tijdens het gehoor de mogelijkheid om zijn 

asielrelaas volledig uiteen te zetten en alle bewijzen 
ter staving van zijn asielverhaal voor te leggen. De 
dossierbehandelaar toetst het individuele asielverhaal 
aan de objectieve situatie in het land van herkomst.  

Voor specifieke groepen, zoals niet-begeleide min-
derjarige vreemdelingen, personen die genderge-
bonden redenen voor hun vlucht aanbrengen, enz.... 
bestaan er bijzondere instructies. Deze personen 
zullen dan ook altijd gehoord worden door dossier-
behandelaars die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

Na het gehoor, het onderzoek en de analyse van een 
dossier, maakt de dossierbehandelaar een ontwerp 
van beslissing op. Dit ontwerp maakt hij samen met 
het gehele dossier over aan zijn supervisor voor 
supervisie. Het is de taak van de supervisor te voorzien 
in een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van 
elke individuele dossierbehandelaar in zijn team. Na 
verbetering en goedkeuring door de supervisor, wordt 
het ontwerp van beslissing samen met het dossier ter 
ondertekening voorgelegd aan de commissaris-gene-
raal of, bij verhindering, aan één van zijn adjuncten. 
De commissaris en zijn adjuncten voeren tot slot op 
regelmatige tijdstippen kwaliteitspeilingen uit.

De dossierbehandelaars kunnen rekenen op 
ondersteuning vanwege de juridische dienst, en hulp 
van Cedoca, het Centrum voor documentatie en 
research. Daarnaast hebben enkele coördinatoren, met 
een bijzondere thematische expertise (minderjarigen, 
gender, subsidiaire bescherming, uitsluiting, …) een 
belangrijke adviserende rol. 

Projecten ter verbetering van de 
kwaliteit

Sinds de invoering van de subsidiaire bescherming in 
2006 en de hervorming van de asielprocedure in 2007 
nam het CGVS tal van initiatieven en nam het deel 
aan een reeks projecten om de kwaliteit van het werk 
te garanderen en de dossierbehandeling nog meer te 
optimaliseren.

Kwaliteitswerkgroepen

Om de invloed van de asielhervorming en de invoering 
van de subsidiaire bescherming te evalueren, werden 
in 2007 kwaliteitswerkgroepen opgericht. Deze groe-
pen dienden methodes en werkinstrumenten te bestu-
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deren met betrekking tot het gehoor, de beslissingen 
en COI (Country of Origin Information). Ze hadden 
eveneens tot doel knelpunten te identificeren en ver-
betervoorstellen te formuleren. Vier werkgroepen hiel-
den zich bezig met de volgende thema’s:

 � bewijslast – vaststelling van de feiten;

 � gebruik van informatie over de landen van her-
komst;

 � voorbereiding en strategie van het gehoor;

 � creëren van een gunstige context voor het gehoor.

De werkgroepen organiseerden brainstormsessies, 
enquêtes en middagmeetings en lieten zich leiden 
door theorie- en praktijkvoorbeelden bij Belgische, 
Europese en internationale organisaties zoals de 
Canadese asielinstantie (IRB – Immigration and 
Refugee Board of Canada) en het UNHCR.

De voorstellen van deze werkgroepen resulteerden 
in verschillende acties zoals de update van een 
aantal interne dienstnota’s, nieuwe werkmethodes 
en instrumenten (uniform en getypt gehoorverslag), 
het aanpassen van de functiebeschrijving van de 
dossierbehandelaar (aangepaste houding tijdens het 
gehoor), het opstellen van nieuwe opleidingsmodules 
(gehoortechnieken), het opstellen van een 
deontologische code betreffende de vertaal- en 
tolkprestaties op het CGVS, het opstellen van richtlijnen 
voor externe actoren (bijvoorbeeld advocaten), het 
organiseren van informatiesessies (bijvoorbeeld over 
de risico’s en beperkingen van research). Deze acties, 
kaderend in een globaal plan ter verbetering van de 
kwaliteit, zullen in de toekomst nog verder worden 
uitgewerkt.

European	Asylum	Curriculum	(EAC)

Het EAC-project is een van de initiatieven om het 
asielbeleid op Europees niveau te verbeteren. 
Dankzij dit project werd een aantal uniforme 
opleidingsmodules voor de asielinstanties van de 
lidstaten ontwikkeld. Het CGVS neemt zeer actief deel 
aan dit project, zowel in de uitwerkingsfase van de 
modules als, sinds 2009, in de implementatiefase. 
Het CGVS beschikt daarvoor over de financiële steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Zo 
nam het CGVS met andere Europese experten deel 
aan de uitwerking van drie sleutelmodules van het 

EAC-project (“Inclusion” - toepassingsvoorwaarden 
Conventie van Genève en subsidiaire bescherming, 
“Evidence Assessment” - vaststelling van de feiten en 
bewijslast - en “Interviewing Children” - technieken 
voor het interviewen van kinderen). 10 medewerkers 
van het CGVS werden in 2009 opgeleid tot officieel 
erkende trainers van de verschillende modules. Het 
CGVS speelde een voortrekkersrol bij het concrete 
gebruik van de EAC-modules voor de opleiding van 
de dossierbehandelaars. 44 (reeds op het CGVS 
werkzame en nieuwe) medewerkers volgden in 2009 
de “Inclusion-module” en 14 andere de module 
“Interviewing Children”. 

Een actieplan voor 2010 voorziet in de verdere, 
gefaseerde implementatie van het EAC-project op 
het CGVS. De promotoren van het EAC-project 
verwijzen naar het CGVS als voorbeeld voor de andere 
asielinstanties van de Europese lidstaten.

Evaluatie van de asielprocedure 
door de Senaatscommissie Binnen-
landse Zaken

In 2009 vond in de Senaatscommissie Binnenlandse 
Zaken een aantal hoorzittingen plaats om de 
asielprocedure die van kracht werd in juni 
2007, te evalueren. Verschillende partijen (de 
verantwoordelijken van de asielinstanties, onder wie 
de commissaris-generaal, UNHCR, de Orde van de 
Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Balies evenals 
verschillende NGO’s) kregen de gelegenheid om voor 
deze commissie hun bevindingen over de gevolgen van 
de hervorming van de asielprocedure voor te stellen.

Na de hoorzittingen stelde de commissie een 
eindverslag op. Uit dit eindverslag bleek duidelijk dat 
de nieuwe asielprocedure positief wordt beoordeeld. 
De commissie formuleerde echter een reeks 
aanbevelingen voor elke asielinstantie.

Zo vermeldt het eindverslag uitdrukkelijk dat het CGVS 
over voldoende financiële middelen en personeel dient 
te beschikken om zijn opdracht goed uit te voeren. 
De commissie wijst er eveneens op dat het CGVS, 
conform het regeerakkoord, verantwoordelijk moet 
zijn voor het toekennen van de status van staatloze.

Daarnaast deed de commissie een reeks aanbevelingen 
voor het verloop van de gehoren op het CGVS:
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 � Het verslag vraagt om de asielzoekers vóór het 
gehoor optimaal te informeren over de elementen 
waarmee het CGVS het meest rekening houdt in 
zijn eindbeslissing.

 � Datzelfde verslag suggereert eveneens om de 
asielzoekers de mogelijkheid te geven om te re-
ageren op de elementen die tegen hen kunnen 
worden gebruikt door het CGVS.

 � Het verslag beveelt ook aan te onderzoeken of het 
haalbaar is de gehoren van de asielzoekers op te 
nemen (audio).

 � Ten slotte beveelt de commissie aan om de beslis-
singen tot weigering van de subsidiaire bescher-
mingsstatus beter te motiveren.

Het standpunt van het CGVS betreffende deze 
aanbevelingen is het volgende:

 � Wat het informeren van asielzoekers betreft, in-
vesteert het CGVS al veel in het verspreiden van 
informatie “op maat”. Het zal echter onderzoeken 
welke bijkomende initiatieven nog nodig zijn om 
de aandacht van de asielzoekers te vestigen op 
het belang van de geloofwaardigheid en van de 
volledigheid van hun verklaringen.

 � Het CGVS verzet zich niet uitdrukkelijk tegen het 
principe om asielzoekers de mogelijkheid te bie-
den te reageren op elementen die tegen hen kun-
nen worden gebruikt, maar het is wel van mening 
dat een dergelijke maatregel alleen kan worden 
overwogen wanneer de noodzakelijke middelen 
voor de uitvoering ervan worden toegekend. Een 
dergelijke uitbreiding van de verplichting tot con-
frontatie zou namelijk niet zonder gevolgen blij-
ven voor de werklast van de dossierbehandelaars, 
omdat er in veel dossiers zou moeten worden 
overgegaan tot herconvocaties of een schriftelijke 
reactie zou moeten worden gevraagd.

 � Het CGVS verzet zich ook niet tegen de opname 
van gehoren maar gezien de technische proble-
men en de kosten die de invoering van een derge-
lijk systeem zou kunnen meebrengen, is het be-
langrijk dit eerst grondig te onderzoeken. In de 
loop van 2010 zal hierover een studie worden 
aangevat.

 � Wat de motivering van de beslissingen tot wei-
gering van subsidiaire bescherming betreft, heeft 

het CGVS beloofd de redenen voor de weigering 
nog duidelijker te vermelden in de motivering.

Coördinatoren

Niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen

Sinds de jaren ‘90 besteedt het CGVS bijzondere 
aandacht aan de asielaanvragen van minderjarigen 
en beschikt daarvoor over een minderjarigencoördina-
tie en over referentiepersonen binnen de geografische 
secties. Asielaanvragen van minderjarigen worden 
prioritair behandeld en gehoren worden in overleg met 
de voogden gepland.

De doelstellingen van de minderjarigencoördina-
tie bestaan erin het minderjarigenbeleid binnen de 
verschillende secties van het CGVS te harmoniseren. 
Dit gebeurt door hen een adequate ondersteuning te 
bieden: informatiedeling over asielaanvragen en over 
praktijk, toezicht op de eenheid en de evolutie van 
de rechtspraak en opvolging van het voogdijsysteem 
voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
Daarnaast is de minderjarigencoördinatie een voor 
externen identificeerbaar contactpunt met betrekking 
tot deze specifieke problematiek.

Naast deze coördinatiecel behandelen 35 
gespecialiseerde universitaire medewerkers de 
asielaanvragen van minderjarigen. Het gehoor op het 
CGVS is een sleutelmoment in het onderzoek van de 
asielaanvraag. De medewerkers proberen de meest 
geschikte methoden uit te werken om de minderjarigen 
te horen, een sereen gehoorklimaat te creëren en een 
beslissing te nemen die overeenstemt met de vereisten 
voor de toekenning van internationale bescherming. 
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het 
specifieke profiel van de jongere. 

In 2009 liet de algemene stijgende tendens van 
de asielaanvragen zich eveneens voelen bij de 
minderjarige asielzoekers. Sinds 2001 heeft het CGVS 
een dergelijke stijging niet meer gekend. Hoewel de 
landen van herkomst niet variëren in vergelijking met 
de vorige jaren, is het aantal minderjarigen aanzienlijk 
gestegen. In 2009 werden 732 niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen als asielzoeker bij 
de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd. Dit 
betekent een stijging van 40% in vergelijking met 
2008. 

De verhouding jongens/meisjes bij niet-begeleide 



Jongens Meisjes Totaal

567 165 732

Top	5	van	de	asielaanvragen	ingediend	door	
niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen	
in	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Afghanistan 238 32,5%

Guinee 144 19,7%

Irak 47 6,4%

DR Congo 44 6,0%

Kosovo 31 4,2%

Andere landen 228 31,1%

Totaal 732 100	%

Aantal	 asielaanvragen	 van	 niet-begeleide	
minderjarige	vreemdelingen	naar	geslacht		
2009

Top	5	 van	erkenningen	van	de	 vluchtelin-
genstatus	 –	 niet-begeleide	 minderjarige	
vreemdelingen	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Guinee 29 15,3%

Afghanistan 28 14,8%

DR Congo 24 12,7%

Rusland 19 10,1%

Rwanda 18 9,5%

Andere landen 71 37,6%

Totaal 189 100	%

Andere landen
31,1%

Afghanistan
32,5%

Guinee
19,7%

Kosovo
4,2%

DR Congo
6,0%

Irak
6,4%

Jongens
77,5%

Meisjes
22,5%

Bron: DVZ

Bron: DVZ
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minderjarige vreemdelingen evolueert lichtjes in 
vergelijking met de vorige jaren. Hoewel jongens 
doorgaans twee derde vertegenwoordigen van het 
aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, 
waren er in 2009 drie op vier jongens tegenover 
één op vier meisjes. Een verklaring hiervoor is het 
feit dat jonge Afghanen de belangrijkste nationaliteit 
vertegenwoordigen bij de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen. Zij waren in 2009 uitsluitend van het 
mannelijke geslacht. Een bijkomende verklaring is het 
feit dat twee derde van de minderjarigen afkomstig 
uit Guinee (de tweede meest vertegenwoordigde 
nationaliteit), eveneens jongens zijn.

Het aantal Afghaanse jongeren is verdubbeld (gestegen 
van 120 in 2008 naar 238 in 2009), terwijl het aantal 
Guinese jongeren van 90 in 2008 naar 144 in 2009 en 
het aantal Iraakse jongeren van 28 in 2008 naar 47 in 
2009 is gestegen.



Top	5	toekenningen	van	de	subsidiaire	be-
schermingsstatus	–	niet-begeleide	minder-
jarige	vreemdelingen	2009

Land	van	herkomst Aantal %

Afghanistan 25 59,5%

Irak 12 28,6%

Somalië 3 7,1%

Guinee 1 2,4%

Sierra Leone 1 2,4%

Totaal 42 100%

Beslissing Aantal %

Vluchtelingenstatus 189 45,5%

Subsidiaire bescherming 42 10,0%

Totaal 231 55,5%

Erkenningspercentage	niet-begeleide	min-
derjarige	vreemdelingen	2009
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2009 was ook het jaar van een aantal nieuwigheden 
en het jaar waarin een aantal projecten voor 
minderjarigen vaste vorm kreeg.

De verhuis van het CGVS naar de WTC II vormde de 
ideale gelegenheid om afzonderlijke gehoorlokalen in 
te richten, waaronder drie specifieke lokalen voor min-
derjarigen (twee voor jongeren ouder dan 12 jaar en 
één voor de allerkleinsten). Zowel over de ruimte (ver-
lichting, locatie…) als over de keuze van het meubilair 
(ovaal bureau, ladekast, gekleurd tapijt, plant, ...) 
werd grondig nagedacht en dit om het gehoorlo-
kaal zo aangenaam mogelijk te maken. Bovendien 
heeft de minderjarige tijdens het gehoor allerlei 
klein materiaal (bladen, viltstiften, …) ter beschik-
king waarmee hij zich gemakkelijker kan uitdrukken.

Behalve deze belangrijke verandering werden andere 
projecten voortgezet en geconsolideerd.

Een van de belangrijkste projecten was het finaliseren 
en implementeren van de Europese opleidingsmodule 
(EAC – European Asylum Curriculum) met betrekking 
tot gespecialiseerde gehoortechnieken voor minder- 
jarigen (“Interviewing Children”). Nadat de module 
in april 2009 werd afgewerkt, werden enkele mede-
werkers opgeleid om op hun beurt andere collega’s op 
te leiden in deze gehoortechnieken. Begin september 
2009 werd het project effectief gelanceerd en een 
eerste groep van een tiental Nederlandstalige en Frans-

talige medewerkers volgde de opleiding in het Engels. 

Het CGVS blijft zoeken naar methoden om de kwaliteit 
van gehoren te verbeteren. Sinds 2007 werd een 
specifiek gehoorschema voor minderjarigen opgesteld. 
Dit schema werd naar aanleiding van de evolutie van 
de minderjarigenprofielen en na overleg met de mede-
werkers die hun asielaanvragen behandelen, in 2009 
gewijzigd. Dit basisschema integreert nieuwe gehoor-
technieken in de EAC-module “Interviewing Children”.

Daarnaast zetten interne werkgroepen in verband met 
specifieke problemen hun activiteiten verder. Er werd 
eveneens een cel opgericht die gespecialiseerd is in 
de opvolging van de speciale procedure voor jonge 
meisjes wiens asielaanvraag gebaseerd is op hun 
vrees voor genitale verminking. Ook werd de discussie 
en het overleg in verband met minderjarige Afghanen 
met de verschillende bevoegde actoren op het terrein 
verdergezet en dit met het oog op een beter begrip 
van hun situatie.

Eveneens in 2009 gaf het Opleidingsinstituut van de 
Federale Overheid (OFO) goedkeuring om in 2010 een 
opleidingsproject “op maat” te organiseren  inzake com-
municatie- en conflictbeheer in interculturele situaties.

Omdat samenwerking tenslotte belangrijk is, nam het 
CGVS ook in 2009 deel aan verschillende werk- en 
denkgroepen over de problematiek van de niet-begelei-
de minderjarige vreemdelingen (zoals de opvolgings-
groep van het protocolakkoord inzake de verdwijning 
van minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecen-
tra (OOC), de denkgroep binnen de Task force inzake 
de gegevensverzameling van de Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind of bij het Centrum 
voor Migratie en Interculturele Studies (CEMIS)).

Gender	

Het concept “gender” verwijst in de asielprocedure 
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 
genderidentiteit (homoseksualiteit, biseksualiteit en 
transseksualiteit) of verkrachting. 

Het CGVS besteedt bijzondere aandacht aan de 
behandeling van asielaanvragen die omwille van deze 



Vervolgingsmotief Aantal	keren	dat	het	
motief	werd	ingeroepen

Vrouwen Mannen

Seksuele geaardheid en genderidentiteit 362 62 300

Erewraak 55 24 31

Vrouwelijke genitale verminking 160 145 15

Gedwongen huwelijk 311 291 20

Huiselijk geweld 75 71 4

Seksueel geweld 119 106 13

Gedwongen sterilisatie 1 1 0

Totaal 11083 700 383

Aangehaalde	gendergebonden	motieven	volgens	geslacht	2009

Landen	van	herkomst Aantal

Guinee 149

Kameroen 77

DR Congo 26

Afghanistan 23

Kenia 21

Togo 17

Iran 15

Rusland 15

Burundi 12

Ivoorkust 12

Mauritanië 10

Senegal 10

Albanië 9

Armenië 9

Niger 9

Djibouti 8

Kosovo 8

Turkije 8

Nigeria 8

Irak 7

Andere landen 115

Totaal 568

Top	20	van	de	herkomstlanden	van	asiel-
zoekers	 die	 een	 gendergebonden	 motief	
aanhalen
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redenen worden ingediend. De gendercel binnen het 
CGVS, opgericht in 2005, bestaat uit een coördinatrice 
en een referentiepersoon in elke geografische sectie. 
Deze referentiepersonen inventariseren de behoeften 
van de dossierbehandelaars met betrekking tot 
opleiding en informatie omtrent gendergebonden 
thema’s. Ze centraliseren eveneens binnen hun sectie 
de beslissingen waarin de genderthematiek wordt 
aangehaald. De gendercoördinatrice coördineert de 
redactie van de richtlijnen voor genderdossiers en volgt 
ze op. Ze centraliseert de rechtspraak van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State. Dit 
alles draagt bij tot een betere en meer homogene 
behandeling van de gendergebonden asielaanvragen. 
De coördinatrice is ook de contactpersoon voor externe 
correspondenten. 

De gendercel heeft als hoofddoel te waken over 
de eenheid en de constante verbetering van de 
praktijk voor de behandeling van gendergebonden 
aanvragen. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt 
door de behandelingsrichtlijnen voor deze dossiers 
adequaat toe te passen, door een antwoord te 
bieden op de behoefte aan informatie en opleiding 
vanwege de dossierbehandelaars met betrekking tot 
gendergebonden thema’s, door aandacht te hebben 
voor de evolutie van de Belgische en Europese 
rechtspraak op dit gebied, door contact te houden met 
externe gesprekspartners die aan dezelfde thema’s 
werken.

In 2009 betrof 6,4% van alle op het CGVS behandelde 
asieldossiers asielaanvragen ingediend op basis van 
gendergebonden vervolging (568 dossiers).



Jaar Aantal

2006 116

2007 188

2008 226

2009 362

Aantal	dossiers	waarin	het	motief	seksuele	
geaardheid	 en	 genderidentiteit	werd	 aan-
gehaald	2006-2009

24

Ja
a
rv
e
rs
la
g
	2
0
0
9

Asielzoekers halen bepaalde gendergebonden 
vervolgingsmotieven steeds vaker aan. Dit is met 
name het geval voor het motief “seksuele geaardheid 
en genderidentiteit”, dat de laatste jaren steeds meer 
wordt vermeld als motief om het land van herkomst te 
ontvluchten. 

Het CGVS stelt ook vast dat de aangehaalde 
gendergebonden vervolgingsmotieven niet alleen in 
aantal maar ook in complexiteit toenemen. Daarom 
werd de opleiding van de dossierbehandelaars verder 
aangepast. 

Specifieke opleidingen

Sinds begin 2009 krijgen de nieuwe dossierbehande-
laars, naast een algemene opleiding met betrekking 
tot gender, ook twee specifieke opleidingen: een over 
vrouwelijke genitale verminking (FGM) en een over 
seksuele geaardheid en genderidentiteit. 

De eerste opleiding behandelt culturele, medische en 
sociale aspecten waarmee men rekening moet houden 
tijdens het gehoor en bij de behandeling van de 
asielaanvraag. Tijdens deze opleiding komen eveneens 
wettelijke aspecten in België en preventiemaatrege-
len waarin het CGVS sinds april 2008 voorziet door 
de toepassing van een opvolgingsprocedure aan bod. 

De opleiding inzake seksuele geaardheid en 
genderidentiteit behandelt de psychologische, sociale 
en culturele aspecten waarmee de dossierbehandelaar 
rekening dient te houden tijdens het gehoor en bij 
de behandeling van de asielaanvragen die op dit 
motief zijn gebaseerd. In dit kader organiseerde 
het CGVS in 2009 voor de medewerkers die deze 
dossiers behandelen ontmoetingen met “getuigen”: 
bekende militanten die ijveren voor de rechten van 
homoseksuelen, afkomstig uit de herkomstlanden van 
asielzoekers. Deze getuigenissen gingen hoofdzakelijk 

over de dagelijkse ervaringen van homoseksuelen in 
de betrokken landen. Deze ontmoetingen boden de 
dossierbehandelaars de mogelijkheid om praktische 
en concrete vragen te stellen en een beter begrip te 
krijgen van de ervaringen van deze personen en van 
de problematiek in het algemeen.

Vanuit dezelfde optiek organiseerde het CGVS in 
2009 een ontmoeting tussen CGVS-medewerkers 
en vertegenwoordigers van een Belgische vzw die 
asielzoekers die beweren homoseksueel te zijn, tijdens 
hun procedure in België begeleidt. 

Ten slotte gaven de dossierbehandelaars, wegens 
het intieme karakter van heel wat relazen, uiting aan 
de behoefte om de interpersoonlijke relatie met de 
asielzoeker beter te leren beheren, en aan de noodzaak 
om vertrouwd te raken met de interculturele aspecten 
die invloed hebben op die ervaringen en de asielrelazen. 
Een specifieke opleidingsdag over deze problematiek 
werd georganiseerd voor de dossierbehandelaars van 
de twee geografische secties (Congo en Afrika) die 
het meest met dergelijke aanvragen geconfronteerd 
worden.

Opvolging van jonge meisjes die als vluch-
teling werden erkend op basis van een 
vrees voor vrouwelijke genitale verminking 

Deze opvolging, die in april 2008 op het CGVS werd 
ingevoerd, bestaat erin aan de ouders (van wie een 
dochter omwille van deze reden als vluchteling werd 
erkend) te vragen dat ze elk jaar aan het CGVS een 
medisch attest bezorgen dat vaststelt dat er geen 
genitale verminking bij hun dochter plaatsvond.

In 2009 had de opvolgingsprocedure logischerwijs 
betrekking op personen voor wie meer dan een jaar 
eerder, vanaf 1 april 2008, een erkenningsbeslissing 
was betekend. De volgende vaststelling kon worden 
gemaakt: alle personen die hiertoe werden uitgenodigd, 
werkten mee aan de procedure, althans door een 
medisch document terug te sturen. Deze attesten zijn 
meestal voldoende gedetailleerd en bewijskrachtig. 
Wat de minder omstandige attesten betreft, bevatte 
geen enkel geval, zo bleek na analyse en grondiger 
onderzoek, elementen die een signalement bij het 
Federale Parket noodzakelijk hadden gemaakt, zoals 
dit in de procedure bepaald is.



Evolutie	 aantal	 individuele	 psy-evaluatie-
verslagen	2001-2009

Jaar Aantal

2001 35

2002 79

2003 302

2004 315

2005 350

2006 287

2007 199

2008 206

2009 189
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Psy-support

De hoofdopdracht van de psy-supportcel is de 
dossierbehandelaar te adviseren over de psychische en 
mentale toestand van de asielzoeker wanneer dit een 
invloed kan hebben op de behandeling van een dossier. 
Meestal wordt het advies verstrekt na een individueel 
psychologisch evaluatieonderzoek en gevolgd door 
een uitgebreid psychologisch evaluatieverslag. De 
werking van de cel werd overeenkomstig de vigerende 
wettelijke en deontologische richtlijnen uitgewerkt.

De meest vermelde aandoeningen die leiden tot de 
aanvraag voor een psychologische evaluatie van de 
asielzoeker zijn: 

 � geheugenproblemen; 

 � mentale of psychiatrische aandoeningen;

 � gendergebonden problemen;     

 � post-traumatische stressstoornissen;

 � (reactionele) depressies, aanpassingsproblemen.

Ook de appreciatie van het medisch–psychologisch 
attest (MPA) behoort tot de opdracht van de psy–
supportcel. Vanaf midden 2009 werd een significante 
verhoging vastgesteld van het aantal medisch-psycho-
logische attesten dat ingediend werd ter ondersteuning 
van de asielaanvraag. In 2008 werd bij 2,3% van het 
totaal aantal asielaanvragen een MPA voorgelegd, in 
2009 bij 5,5%. 

Er werd een analyse gemaakt van de oorzaak 
van deze verhoging. In oktober 2009 werd in 
samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken 
een fraudezaak opgedoekt waarbij één psychiater 
en één psycholoog honderden attesten maakten 
zonder dat de betrokken asielzoekers op consultatie 
gezien werden. In deze MPA’s werd steeds dezelfde 
diagnose van post-traumatische stress aangegeven. 
Voor beide auteurs is een gerechtelijke klacht 
lopende. Daarnaast kunnen circa 20% van de attesten 
gedefinieerd worden als “welwillendheidsattest”. Dit 
type MPA beantwoordt niet steeds aan de verwachte 
professionele objectiviteit. Opvallend is dat slechts 
een beperkt aantal auteurs (3 artsen-psychiaters en 
4 psychologen) verantwoordelijk is voor het recent 
verhoogd aanleveren van dit type attesten.

Als reactie op bovenstaande vaststellingen werden de 
evaluatiecriteria van de MPA’s herbekeken en aange-
past zodat elk attest, zowel naar vorm als naar inhoud, 
nog stringenter getoetst zal worden op zijn objectiviteit. 

Mensensmokkel,	mensenhandel	en	
openbare	orde

De tweevoudige opdracht van de cel “openbare orde 
en mensenhandel” bestaat erin alle informatie over 
mensenhandel, mensensmokkel en openbare orde 
intern te centraliseren en als contactpunt te fungeren 
voor deze materies ten aanzien van de externe 
partners van het CGVS.

In 2009 werd opnieuw vastgesteld dat er in een 
aantal asieldossiers pogingen tot misbruik van de 
procedure voorkomen. Het gaat dan voornamelijk 
over bedrieglijke asielrelazen die worden aangeleverd 
door netwerken van mensenhandelaars die steeds 
professioneler worden, alsook over het voorleggen van 
vervalste documenten. 

Dit misbruik van de asielprocedure ging gepaard met 
malafide praktijken in het kader van andere procedures 
die een verblijf in België mogelijk maken, zoals 
bijvoorbeeld de regularisatieaanvragen bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Door regelmatige contacten met 
die dienst heeft het CGVS kunnen vaststellen dat er in 
meerdere gevallen aanzienlijke verschillen bestonden 
tussen de verklaringen en de documenten die werden 
voorgelegd in het kader van een asielaanvraag op het 
CGVS en de verklaringen en documenten die werden 
voorgelegd in het kader van een regularisatieaanvraag 
bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
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Het CGVS stelde ook vast dat bepaalde asielzoekers ge-
linkt kunnen worden aan strafbare of criminele feiten van 
diverse aard, waardoor in de meest ernstige gevallen 
(ernstige misdrijven van niet-politieke aard, behoren tot 
terreurorganisaties, aanwijzingen voor betrokkenheid 
bij ernstige schendingen van de mensenrechten) de be-
trokken asielzoekers werden uitgesloten van de vluch-
telingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

Het CGVS bleef in 2009, in nauw contact met de 
bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken, 
bijzondere aandacht besteden aan het beperkt aantal 
asieldossiers van slachtoffers van mensenhandel die 
als zodanig werden erkend. 

Om het hoofd te bieden aan al die pogingen tot 
misbruik en om de diverse fenomenen te bevatten 
met het oog op een correcte en efficiënte behandeling 
van de stroom asielaanvragen, is het CGVS ervan 
overtuigd dat een grotere uitwisseling van informatie 
met de Belgische en Europese asielpartners, justitie en 
openbare veiligheid onontbeerlijk is.

Staatlozen

In afwachting van een volgende hervorming van de 
asielprocedure blijft de toekenning van de status 
van staatloze voorbehouden aan de rechtbank van 
eerste aanleg. Hoewel de rol van het CGVS zich in 
principe beperkt tot het uitreiken van documenten 
van burgerlijke stand aan erkende staatlozen, dient 
te worden benadrukt dat de parketten regelmatig een 
beroep doen op het CGVS voor informatie waardoor de 
aanvragen tot toekenning van de status van staatloze 
kunnen worden onderzocht. 

Zo antwoordde het CGVS in 2009 op 146 van de 152 
aanvragen die het ontving van de parketten.

Ten slotte dient men vast te stellen dat deze procedure 
soms wordt misbruikt om het verblijf in België te 
verlengen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat kandidaat-
staatlozen identiteitsdocumenten voorleggen die ver-
schillen van die welke bij de asielinstanties gekend zijn.

Cedoca, de documentatie- en 
researchdienst

Cedoca is de documentatie- en researchdienst van 
het CGVS en bestaat uit een researchteam en een bi-

bliotheek. Het is een dienst die de dossierbehande-
laars ondersteunt bij het onderzoeken van de asiel-
aanvragen. De researchers stellen informatie over de 
landen van herkomst ter beschikking door algemene 
rapporten op te stellen en specifieke vragen van 
de dossierbehandelaars te beantwoorden. Ze doen 
hiervoor beroep op een uitgebreid netwerk van in-
ternationale contacten. De medewerkers van het re-
searchteam zijn gespecialiseerd per geografische 
regio, net zoals de dossierbehandelaars. 

Het CGVS is bij uitstek een kennisintensieve 
organisatie. De kwaliteit van de werking van het 
CGVS wordt in belangrijke mate bepaald door de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de kennis die binnen de 
organisatie aanwezig is. Het is de taak van Cedoca om 
landenkennis binnen te brengen binnen de organisatie 
en om die kennis te structureren en over te dragen 
naar de verschillende doelgroepen.

Zowel op het interne, externe als internationale vlak 
was Cedoca het voorbije jaar erg actief. 

Informatieverzameling	 in	 de	 landen	
van	herkomst

De landenspecialisten bij Cedoca werken met een 
uitgebreid netwerk van contactpersonen in de landen 
van herkomst, maar ook met experts van andere 
landen en specialisten van NGO’s en de academische 
wereld. Al deze contactpersonen werken voor het 
CGVS op onbezoldigde basis. 

Soms is het echter nodig dat de situatie ter plaatse 
wordt bekeken. In overleg met de directie en 
geografische sectie wordt er dan besloten om een Fact 
Finding Mission te organiseren. 

In 2009 vonden er vier missies plaats, waarvan drie 
nationale missies naar Armenië, Kosovo en Mauritanië. 
De delegatie bestond telkens uit een onderzoeker van 
Cedoca en een dossierbehandelaar van de geografi-
sche sectie, een ideale combinatie om zoveel mogelijk 
uit een missie te halen. Cedoca werd door de Franse 
zusterdienst OFPRA (Office français de protection des 
réfugiés et apatrides) uitgenodigd om in november-
december samen op missie te gaan naar DR Congo. 
De expertise van de Congo-onderzoeker leverde een 
grote meerwaarde aan deze missie en heeft daardoor 
ook de samenwerking met het OFPRA verstevigd. 

Deze Fact Finding Missions hebben niet alleen als 
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Fabienne	Durant	is	researcher	bij	Cedoca	sinds	
2000.	Als	specialiste	van	de	regio	West-Afrika	
ontwikkelde	zij	een	specifieke	expertise	met	
betrekking	tot	Mauritanië.	In	november	2009	
vertrok	ze	met	Erwin	Ransbotyn	(geografisch	
coördinator	van	de	sectie	Congo)	op	een	Fact	
Finding	 Mission	 van	 twee	 weken	 naar	 dat	
land.

In	welk	kader	vond	deze	Fact	Finding	Mission	
naar	Mauritanië	plaats?
Sinds 2007 steeg het aantal Mauritaanse 
asielaanvragen in België sterk en snel, terwijl het 
land een ongekende politieke crisis doormaakte. 
In drie jaar tijd trad Mauritanië uit de schaduw 
en deed het zich opmerken door twee militaire 
staatsgrepen, twee presidentsverkiezingen en een 
reeks terreuracties gericht tegen westerlingen. 
Hierdoor werd het land een nieuwe voedingsbodem 
voor Al-Qaeda. 
In deze context was onze informatie over dat land 
achterhaald. Het aantal asielaanvragen steeg en 
de door de asielzoekers aangehaalde problemen 
werden complexer. Het idee van een missie 
ontstond in september 2009. 

Hoe	verliep	de	missie	over	het	algemeen?	Wat	
waren	de	resultaten?	
De missie verliep zeer goed. Meerdere elementen 
speelden in ons voordeel. Ten eerste werden we 
zeer goed ontvangen door de Belgische ereconsul, 
die erin had toegestemd alle logistieke taken op 
zich te nemen en de “officiële” ontmoetingen te 
organiseren. Mijn adresboekje was al goed gevuld, 
waardoor de gesprekken ook gemakkelijker en 
diverser werden. Erwin Ransbotyn van zijn kant 
had nuttige ervaring als geografisch coördinator 
inzake de profielen van de asielzoekers en inzake 
de concrete behoeften van de dossierbehandelaars 
ter ondersteuning van hun werk. 

Tijdens de missie konden de verschillende 
thema’s die worden aangehaald in de asielrelazen 
worden behandeld. Aangezien het vooral gaat 
over “sociale” problemen (slavernij, etnische 
problemen, islamitische wetgeving, landconflicten, 
vrouwen,...), ben ik van oordeel dat de verzamelde 

informatie ook op lange termijn nuttig zal zijn. De 
evolutie van de sociaal-politieke context in het land 
zal immers slechts een beperkte impact hebben op 
deze problemen. 

Wat	hebt	u	van	deze	ervaring	onthouden?
We onthouden vooral beelden van een land 
waarvan we dachten dat we het goed kenden 
maar die niet altijd overeenstemmen met onze 
voorstelling. Onze voorstelling van een land gezien 
van binnenuit is verschillend van het beeld dat we 
ons kunnen vormen bij het lezen van verslagen 
of van de pers. We werden ons ervan bewust dat 
bepaalde vormen van vrees, aangehaald door de 
asielzoekers, geen bestaansreden hebben. Ook 
omgekeerd zijn we verbaasd dat andere situaties 
nooit worden vermeld door asielzoekers terwijl ze 
ter plaatse zo evident zijn. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de situatie van de vrouwen, of die van de 
zwarte Afrikanen, van wie de reeds “fysieke” 
afscheiding (op straat, in wijken, in gevangenissen, 
in de administratie..) van de Mauritaniërs van 
Arabische herkomst veel zegt over de relaties 
tussen deze twee gemeenschappen.
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voordeel dat er veel recente informatie kan worden 
verzameld, maar dat eveneens het contactennetwerk 
ter plaatse kan worden uitgebreid. 

Het	verbeteren	van	de	informatiehuis-
houding

Het is een voortdurende bekommernis om de 
landeninformatie uit te breiden en op een zo gebruiks-
vriendelijke manier aan te bieden aan de gebruikers. 
Dit gebeurt op verschillende manieren. 

Op het CGVS wordt een massa aan informatie 
beheerd, in de eerste plaats over de herkomstlanden. 
De medewerkers hebben er dan ook alle belang bij 
een diepgaande training te krijgen over het gebruik 
van het intern kennisplatform Glo.be enerzijds en het 
gebruik van het internet anderzijds. Sneller de juiste 
informatie vinden betekent voor hen immers sneller de 
juiste beslissing nemen. En daar is natuurlijk de hele 
procedure mee gebaat.

Eind 2008 werd het Glo.be-trainingsproject opgestart. 
Gedurende het hele jaar kregen de medewerkers de 
kans een doorgedreven training van 3 halve dagen 
te volgen. Op basis van de gebruiksstatistieken kan 
worden vastgesteld dat deze trainingen hun effect niet 
gemist hebben. 

In 2008 werden al enkele specifieke informatieprojecten 
uitgewerkt voor Afghanistan en Irak. In 2009 is 
Cedoca op dat elan verder gegaan en werden er twee 
projecten uitgewerkt om de dossierbehandelaars 
en supervisoren voor beide landen sneller en betere 
informatie aan te reiken. Op die manier werd 
belangrijke ervaring opgedaan die in de toekomst ook 
voor andere herkomstlanden nuttig kan zijn. Door 
een continu overleg met de dossierbehandelaars en 
de researchers blijft Cedoca zoeken naar de optimale 
aanpak in de informatievoorziening. 

In het verleden werd Glo.be al een paar maal ten 
dienste gesteld van een internationaal project. In 
2009 was er een concrete vraag van de Temporary 
Desk on Iraq (TDI) (zie verder) om de informatie-uit-
wisseling voor dit project via Glo.be te laten verlopen. 
Tot eind 2010 zal Glo.be de staf van TDI in Brussel 
verbinden met een paar honderd contactpersonen in 
de 27 hoofdsteden van de Europese Unie. 

In 2009 werd de informatie in Glo.be aangevuld met 
iets meer dan 301000 documenten, wat overeenstemt 

met de toevoeging van gemiddeld 577 documenten 
per week. De landeninformatie bedraagt 281769 
documenten, gemiddeld 553 documenten per week.

Dynamiek	 tussen	 Cedoca	 en	 de	 ver-
schillende	stakeholders

Naast deze specifieke projecten werd in 2009 
verder gewerkt aan de overschakeling van specifiek 
dossiergerelateerde vragen naar thematische nota’s. 
Door het opstellen van deze thematische nota’s wordt 
een breder publiek bereikt en wordt op een efficiëntere 
manier aan kennisoverdracht gedaan. Er wordt tevens 
gestreefd om de informatieproducten toe te lichten 
tijdens mondelinge briefings voor de gebruikers. Deze 
mondelinge briefings hebben als voordeel dat er een 
dynamiek ontstaat tussen de onderzoekers en de 
dossierbehandelaars zodat er een betere afstemming 
op de behoeften van de medewerkers tot stand komt. 
In 2009 stelde Cedoca 150 thematische nota’s op.

Naast deze thematische nota’s werden er ongeveer 
2.200 schriftelijke vragen beantwoord en werden een 
40-tal landgebonden vormingen georganiseerd.

Niet alleen de dossierbehandelaars van het CGVS 
kennen de weg naar Cedoca. Ook verschillende 
medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken, de 
dienst voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie 
en de parketten zijn vragende partij voor een verdere 
samenwerking. 

Cedoca	 als	 partner	 in	 internationale	
projecten	

Cedoca is één van de grootste en meest gespeciali-
seerde onderzoeksdiensten van Europa en wordt veel 
gevraagd voor actieve deelname aan workshops, 
projecten en presentaties op internationaal niveau. 

Cedoca maakt deel uit van de projectgroep van 
het “European Country Sponsorship”-project en 
organiseerde in dit kader in november 2009 (en met 
steun van EVF - het Europees Vluchtelingenfonds) een 
conferentie in Ljubljana, Slovenië voor deelnemers 
van alle EU-lidstaten. De dienst is in het project 
verantwoordelijk voor DR Congo, Algerije en sinds 
2009 ook voor Georgië. 

In het kader van dit project werd een werkgroep 
opgestart om gemeenschappelijke richtlijnen uit te 
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werken voor de organisatie van Fact Finding Missions. 
Deze richtlijnen zullen gelden voor alle EU-lidstaten. 
België is voorzitter van deze werkgroep. Een kleine 
werkgroep bestaande uit België, Noorwegen, 
Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zullen 
deze richtlijnen ontwerpen. Een referentiegroep van 7 
landen, UNHCR, ACCORD (Austrian Centre for Country 
of Origin and Asylum Research and Documentation) en 
de Europese Commissie zullen deze werkgroep met raad 
en daad bijstaan. Het project werd opgestart tijdens de 
conferentie in Ljubljana en zal lopen tot oktober 2010. 

Naar aanleiding van de Eurasil-workshops organiseerde 
Cedoca voorafgaandelijke vergaderingen met een 
beperkte groep van landenspecialisten. Hier namen 
Zweden, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en 
Nederland aan deel.  Deze pre-meetings werden door de 
verschillende deelnemers als zeer interessant ervaren 
en werken een betere netwerking en samenwerking 
in de hand. Dit idee wordt zeker verdergezet in 2010.

In de loop van het jaar kwamen er heel wat 
buitenlandse delegaties bij Cedoca op bezoek. Deze 
bezoeken resulteerden in een versterking van de 
bilaterale samenwerking. 

Juridische dienst 

Het takenpakket van de juridische dienst is sinds de 
hervorming van de asielprocedure in 2006 aanzienlijk 
uitgebreid. 

De juridische dienst houdt zich hoofdzakelijk bezig met 
het schriftelijk en mondeling verdedigen van weige-
ringsbeslissingen van het CGVS waartegen een beroep 
is ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen (RvV) en de Raad van State (RvS). Het schrijven 
van verweernota’s en het pleiten ter zitting staan dan 
ook dagelijks op de agenda.

De	verdediging	van	beslissingen	bij	de	
Raad	voor	Vreemdelingenbetwistingen

De verdediging van beslissingen tot weige-
ring van de vluchtelingenstatus en/of wei-
gering van de subsidiaire beschermingssta-
tus (volle rechtsmacht)

Het schriftelijk verweer houdt in dat de medewerkers 
van de dienst binnen de 15 dagen (Wet van 23 
december 2009, Belgisch Staatsblad van 31 december 

2009) een verweernota schrijven als antwoord op het 
ingediende verzoekschrift. Indien er in het neergelegde 
verzoekschrift nieuwe gegevens worden aangevoerd, 
zal de juridische dienst deze gegevens analyseren. 
Voor deze analyse wordt beroep gedaan op uitgebreide 
informatie over de landen van herkomst en is er een 
nauwe samenwerking met de geografische secties en 
Cedoca.

Daarna volgt het mondeling verweer tijdens de zitting 
voor de RvV. De rechter kan in principe enkel reke-
ning houden met de elementen uit het dossier en hij 
heeft zelf geen onderzoeksbevoegdheid. Indien er toch 
nieuwe elementen worden opgeworpen na het indienen 
van het verzoekschrift, waaronder ook afgelegde ver-
klaringen tijdens een zitting, kan de juridische dienst 
hierover op eigen verzoek of op vraag van één van de 
partijen een schriftelijk verslag opstellen. Bij een ver-
snelde procedure (hoofdzakelijk in geval van vrijheids-
beroving) moet de juridische dienst binnen 3 dagen een 
verweernota indienen waarna binnen een zeer korte 
tijdspanne de mondelinge verdediging plaatsvindt.

De verdediging van weigeringsbeslissingen 
die genomen zijn ten aanzien van onder-
danen van de Europese Unie of van kandi-
daat-lidstaten (annulatieprocedure) 

Als het gaat om een annulatieberoep, kan de RvV het 
beroep verwerpen of vernietigen. De RvV voert echter 
louter een controle van de wettigheid uit: de RvV 
spreekt zich uit over de eventuele procedurefouten en 
niet over de inhoud van de asielaanvraag.

De	verdediging	van	beslissingen	bij	de	
Raad	van	State

De verdediging bij de RvS betreft twee soorten 
verdedigingen. Ten eerste de verdediging van beroepen 
tegen bevestigende beslissingen tot weigering 
van verblijf/toegang die werden ingesteld vóór de 
invoering van de nieuwe asielprocedure. Ten tweede de 
verdediging van toelaatbare cassatieberoepen tegen 
een arrest van de RvV, zowel via een verweernota als 
mondeling ter zitting.

Ondersteunende	taken

Naast het mondelinge en schriftelijke pleitwerk is het 
delen van juridische kennis met de overige diensten 
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Op 28 mei 2009 velde de Raad van State een 
cassatiearrest in verband met de interpretatie van 
artikel 57/9 van de Wet van 15 december 1980. Er 
werd beslist een beslissing te vernietigen die op 
25 maart 2004 werd genomen door de voormalige 
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV), 
die zich had uitgesproken over een beslissing die 
op 29 september 2003 was genomen door de com-
missaris-generaal (in werkelijkheid commissaris-
generaal ad interim), kort nadat Pascal Smet zijn 
functie als commissaris-generaal had opgegeven. 
Dit arrest van de Raad van State, dat zich baseerde 
op een strikte interpretatie van artikel 57/9 van 
de Wet van 15 december 1980, vermeldt dat de 
adjunct-commissaris alleen bevoegd is om een 
beslissing te nemen als de commissaris-generaal 
verhinderd is.

Volgens dit arrest eisen de Wet van 15 december 
1980 en de memorie van toelichting dat de 
beslissingen van het CGVS worden genomen en 
ondertekend door de commissaris-generaal. Een 
adjunct-commissaris kan enkel een beslissing 
nemen in geval van afwezigheid of van verlof van 
de commissaris-generaal. 

De RvV kwam bijeen in algemene vergadering 
en oordeelde in twee arresten (nr. 32.902 en 
32.903) van 20 oktober 2009 dat een beslissing 
van het CGVS die wordt genomen en ondertekend 
door de adjunct-commissaris, een substantiële 
onregelmatigheid vormt die niet kan worden 
hersteld indien niet uit de beslissing blijkt dat de 
commissaris “verhinderd” is.  

De RvV meende in casu dat het begrip “verhinderd” 
strikt moet worden geïnterpreteerd en dat de 
situatie waarin de commissaris-generaal verhinderd 
is door opdrachten in verband met de organisatie 
van het CGVS terwijl hij aanwezig is, niet kan 
worden beschouwd als een “verhindering” in de 
zin van de wet. De RvV meende eveneens dat het 
specifieke karakter van de procedure in verband 
met asieldossiers hem niet de mogelijkheid biedt 
een eventueel vormgebrek te herstellen. Het CGVS 
was van mening dat de RvV een nieuwe beslissing 
nam in een procedure met volle rechtsmacht en dat 
het eventuele gebrek wordt hersteld als het dossier 

alle elementen hiertoe bevat. De RvV oordeelde 
dat een gebrek betreffende de bevoegdheid niet 
kan worden hersteld behalve door het bevoegde 
orgaan een nieuwe beslissing te laten nemen. 

Omdat het CGVS van mening was dat de RvV niet 
had geantwoord op een aantal argumenten, diende 
het een beroep in cassatie in tegen deze twee 
arresten. Deze beroepen werden op 7 december 
2009 toelaatbaar verklaard. Na deze filter zal de 
Raad van State zich ten gronde uitspreken en de 
argumentatie van het CGVS onderzoeken.

Om te vermijden dat de discussie over de 
bevoegdheden van de adjunct-commissarissen in te 
veel dossiers zou worden gevoerd (en de beslissing 
bijgevolg niet meer ten gronde zou worden 
besproken), werden in 2009 1.246 beslissingen 
die hangende waren voor de RvV, ingetrokken door 
het CGVS (de twee taalrollen door elkaar). Op 31 
december 2009 waren al 585 nieuwe beslissingen 
(in de meeste gevallen identiek aan de ingetrokken 
beslissing) genomen. Voor de andere zal zo vlug 
mogelijk een nieuwe beslissing worden genomen.

Om de onzekerheid over de bevoegdheid van de 
adjunct-commissarissen weg te nemen en een 
efficiënte organisatie voor het CGVS mogelijk te 
maken, stelde het CGVS bovendien voor aan de 
staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid om 
de wet zo spoedig mogelijk te wijzigen zodat deze 
expliciet in een “machtiging van handtekening” 
voor de commissaris-generaal voorziet. 

Deze wetswijziging gebeurde door de Wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen 
(Belgisch Staatsblad van 31 december 2009). Zo 
wijzigt artikel 23 artikel 57/9, eerste lid van de 
Wet van 15 december 1980 zodat de adjunct-com-
missarissen de beslissingen kunnen nemen bij 
delegatie. Deze wet trad in werking op 11 januari 
2010. Het besluit van de commissaris-generaal 
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen houdende 
delegatie van bevoegdheid aan de adjunct-com-
missarissen werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 27 januari 2010.

Cassatiearrest van de Raad van State van 28 mei 2009



Aantal voorgekomen brontalen en 
-dialecten 83

Aantal dossiers waarvoor bijstand tolk 
werd gevraagd 9 952

Aantal vertaalde bladzijden 10 010
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van het CGVS een andere belangrijke opdracht van de 
juridische dienst. In het bijzonder gaat het over het 
verlenen van juridische bijstand en ondersteuning aan 
de secties, aan de dienst Internationale Betrekkingen 
en aan de directie. Net zoals de voorbije jaren bestaat 
deze bijstand uit het beantwoorden van juridische 
vragen, opvolgen en analyseren van rechtspraak, het 
geven van juridische adviezen in bepaalde dossiers, 
het verstrekken van beleidsondersteunend advies en 
het volgen en geven van opleidingen over bepaalde 
materies. De juridische dienst beschikt daarvoor over 
coördinatoren en experten die elk binnen hun eigen 
vakgebied ondersteuning bieden.  Het gaat om super-
visoren (die instaan voor de opleiding van de nieuwe 
medewerkers), de coördinator jurisprudentie, de coör-
dinator cassatie, de juridische referentiepersonen, de 
coördinator verweersleutels en de coördinator databank. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de opdracht van 
de medewerker van de juridische dienst niet alleen 
complex is geworden, maar ook veelzijdig, hetgeen 
een steeds grotere flexibiliteit en inzet vergt. 

Tolkendienst

Een van de hoofdtaken van het CGVS is het horen 
van asielzoekers. Vaak zijn zij het Nederlands, Frans 
of Engels niet machtig. Om een goede communicatie 
met deze personen mogelijk te maken, doet het 
CGVS beroep op de diensten van een vertaler en/of 
tolk. Diens taak bestaat in essentie uit het volledig, 
getrouw en neutraal overbrengen van de boodschap 
die door de asielzoeker en de CGVS-medewerker wordt 
gebracht, hetzij mondeling, tijdens het gehoor, hetzij 
schriftelijk, op basis van neergelegde documenten. 
Buiten deze zuivere tolk- en/of vertaalopdrachten 
komt de vertaler-tolk op generlei wijze tussenbeide in 
de behandeling van een asielaanvraag, laat staan bij 
het nemen van beslissingen terzake.

In het kader van de kwaliteitswerkgroepen, werd 
in 2009 de deontologische code voor het tolk- en 
vertaalwerk op het CGVS geactualiseerd en volledig 
herwerkt. Die herziening had tot doel de kwaliteit 
van de gehoren te verbeteren en een betere 
verstandhouding en samenwerking te garanderen 
tussen de vertalers-tolken en de CGVS-medewerkers. 
De richtlijnen in deze code beschrijven de rechten 
en de plichten van de vertalers-tolken. In geval van 
schending van de deontologie kan men zich op die 
rechten en plichten beroepen. De gedragscode is als 
het ware de grondwet voor het tolk- en vertaalwerk 

op het CGVS en dit zowel voor de vertaler-tolk waarop 
het CGVS beroep doet als voor de CGVS-medewerker 
die in contact komt of werkt met een vertaler-tolk. 
Om de vernieuwde deontologische richtijnen ruim 
bekend te maken en onmiddellijk ingang te doen 
vinden, werd eind 2009, per geografische sectie, een 
interne opleiding georganiseerd. Na de toelichting 
van de nieuwe code was er daarbij tevens ruimte 
voor debat en uitwisseling van meningen tussen de 
vertalers-tolken en de CGVS-medewerkers.
De vertalers-tolken waarop het CGVS beroep doet, 
maken geen deel uit van de personeelsformatie van 
het CGVS. Zij hebben het zelfstandigenstatuut en 
worden vergoed per prestatie. Hun ereloon wordt 
jaarlijks geïndexeerd en is vastgelegd bij ministerieel 
besluit.

De 10 meest aangevraagde brontalen voor tolkpres-
taties zijn: Russisch, Arabisch, Armeens, Albanees, 
Peul (Poular), Koerdisch, Rom, Lingala, Dari en Farsi 
(Perzisch).

De 10 meest aangevraagde brontalen voor vertaal-
prestaties zijn: Farsi (Perzisch), Arabisch, Albanees, 
Turks, Russisch, Dari, Servo-Kroatisch, Kinyarwanda, 
Pools en Pashtou.

Helpdesk

De helpdesk van het CGVS is opgesplitst in twee 
afzonderlijke diensten: de dienst onthaal en de dienst 
advocaten. 

Na de verhuis van het CGVS van de Koning Albert II-
laan, 6 naar de nieuwe lokalen in het WTC-gebouw 
aan de Koning Albert II-laan, 26 A bleef deze inde-
ling behouden. Naast het lokaal van de dienst advo-
caten werd er een aparte wachtzaal voor advocaten 
voorzien.   

De meerderheid van de bezoekers zijn asielzoekers die 
door het CGVS worden uitgenodigd voor een gehoor in 
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het kader van hun asielaanvraag. Dagelijks vinden 40 
à 80 gehoren plaats.

Ook bezoekers die zich om een andere reden dan een 
oproeping voor een gehoor aanbieden, kunnen bij het 
onthaal terecht, met name om hun adreswijziging (te-
gen ontvangstbewijs) door te geven of voor een ant-
woord op hun vragen betreffende de asielprocedure in 
het algemeen en hun eigen asielprocedure in het bij-
zonder. Per dag gaat het om een 15 à 35-tal bezoekers.  

De dienst advocaten staat vooral in voor het afleveren 
van kopieën van documenten uit asieldossiers aan asiel-
zoekers en hun advocaten, voogden of vertrouwensper-
sonen in het kader van de Wet op de openbaarheid van 
bestuur van 11 april 1994. Deze kopieën worden veelal 
opgevraagd om een beroep in te stellen tegen een be-
slissing van het CGVS bij de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen (RvV). De dossiers kunnen eveneens ter 
plaatse worden geconsulteerd. In 2009 waren er 3.786 
aanvragen tot inzage en/of kopiename, dit is een 
stijging van 262 aanvragen tegenover het jaar 2008. 

De dienst advocaten stelt tevens aanwezigheidsattesten 
ter beschikking aan advocaten die een bewijs van hun 
aanwezigheid tijdens een gehoor nodig hebben. Net als 
bij de dienst onthaal kunnen bezoekers hier terecht voor 
algemene inlichtingen betreffende de asielprocedure. 
Daarnaast antwoordt de dienst ook op meer specifie-
ke en juridische vragen betreffende de asielprocedure.  

Bij beide diensten kunnen asielzoekers (en in hun naam 
hun advocaten, voogden of vertrouwenspersonen) 
daarenboven ook documenten ter staving van hun 
asielaanvraag tegen ontvangstbewijs neerleggen 
en deze eventueel na afloop van de asielprocedure 
opnieuw komen afhalen.

Daarnaast geven alle medewerkers ook telefonisch 
algemene informatie betreffende de asielprocedu-
re. Specifieke inlichtingen betreffende een individueel 
dossier worden om vertrouwelijke reden nooit telefo-
nisch verstrekt. Hiervoor dient de betrokken persoon 
of diens gemachtigde zich persoonlijk aan te bieden.

Waarde CGVS:

Betrouwbaar
houdt in dat binnen 
korte termijnen 
beslissingen van 
goede kwaliteit 
worden genomen door 
bekwame medewerkers 
volgens gestroomlijnde 
procedures



2 Activiteiten van het CGVS

33

Ja
a
rv
e
rs
la
g
	2
0
0
9

Horizontale	diensten

De personeelsdienst

In het verleden waren de personeelsdienst en het ken-
nis- en leercentrum (KLC) 2 aparte diensten die eer-
der los van elkaar opereerden binnen het CGVS. Van-
uit de logica van competentiemanagement, die de 
basis vormt van zowel de selectie als de latere per-
soneelsontwikkeling, zijn beide diensten de voor-
bije jaren steeds meer geïntegreerd in één HRM-
dienst. In dit jaarverslag worden zij evenwel nog als 
aparte diensten voorgesteld, in het bijzonder om-
wille van de specifieke rol die het KLC in het konink-
lijk besluit rond de werking van CGVS is toebedeeld.

De personeelsdienst van het CGVS is belast met 
een veelheid van taken, gaande van de selectie en 
rekrutering van medewerkers, hun integratie op de 
dienst, hun opleiding en ontwikkeling, welzijn alsook 
het administratief personeelsbeheer. 

De taken van de personeelsdienst kunnen worden 
ondergebracht in de volgende drie pijlers:

 � selectie, rekrutering, integratie, loopbaanma-
nagement (externe en interne selecties, stages, 
personeelsplan, contracten, premies, promoties, 
ontwikkelcirkels, evaluaties, ontslag, jobstuden-
ten, …);

 � administratief personeelsbeheer (tijdsregistratie, 
ziekten, arbeidsongevallen, verloven, afwezighe-
den, tucht, reglementering…);

 � arbeidsomstandigheden, welzijn (preventie en 
veiligheid, stresspreventie, risicofuncties, …) en 
P&O (Personeel & Organisatie) -correspondentie 
met de stafdienst P&O van de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken rond alle P&O gerela-
teerde thema’s.

Dit enorme takenpakket vereist dat de medewerkers (5 
niveau A, 2 niveau B en 2 niveau C) van de personeels-
dienst en het KLC in permanent overleg samenwerken.

2009 was voor het CGVS op personeelsvlak alweer 
een bewogen jaar. In tegenstelling tot de door het 
CGVS gevraagde versterking (om de toegenomen 
asielinstroom onder controle te kunnen houden), 
voorzag het personeelsplan van de FOD Binnenlandse 
Zaken voor het CGVS zelfs een vermindering van het 

personeelsbestand met 6,8 FTE (fulltime equivalent) 
niveau C (administratief assistenten) ten voordele 
van de Raad voor Vreemdelingbetwistingen. Ook werd 
de niet-vervanging van personen die met pensioen 
gingen als besparingsmaatregel ingevoerd. Dit alles 
kwam erop neer dat het CGVS in 2009 slechts kon 
beschikken over een personeelsbestand van 346,5 
FTE, terwijl dit op 1 december 2008 nog 354,35 FTE 
was. Bovendien werd het ten gevolge van bespa-
ringsmaatregelen binnen de FOD Binnenlandse Zaken 
minder evident om personeelsleden die het CGVS 
hebben verlaten te vervangen. Eind november 2009 
telde het CGVS voor haar recurrente behoeften nog 
maar 339,9 FTE, wat neerkomt op een vermindering 
van 14,45 FTE ten opzichte van de personeelsin-
ventaris op 1 december 2008. Meer informatie over 
het personeelsbestand van het CGVS kan gevonden 
worden in hoofdstuk 4 “Organisatie”. 

Nieuwe	selecties

In 2008 en begin 2009 liepen statutaire selecties 
specifiek rond asiel en migratie en dit zowel voor niveau 
A als voor niveau C. De laureaten van beide statutaire 
selecties konden nog in 2009 hun stage aanvatten. Dit 
betrof voor de overgrote meerderheid medewerkers 
die reeds als contractueel in dienst waren bij het CGVS. 
Slechts een beperkt aantal laureaten was extern.

Voor de vervanging van het personeel niveau A dat het 
CGVS in 2009 heeft verlaten, kon het CGVS beroep 
doen op de reserves van de in 2008 (door het CGVS en 
de DVZ) georganiseerde statutaire selecties “attaché 
dossierbeheerder asiel en migratie”. De reserves 
bevatten slechts een beperkt aantal externen: 6 externe 
laureaten begonnen in 2009 hun stage op het CGVS. 

Eind 2008, begin 2009 werden eveneens statutaire 
selecties niveau C georganiseerd (door het CGVS, de 
DVZ en de RvV) voor “administratieve ondersteuning 
asiel en migratie”. Ten gevolge van de in het perso-
neelsplan 2009 voorziene inkrimpingen, kon het CGVS 
deze reserve niet aanwenden voor externe wervingen.

Voor de werving van bijkomende (voor het CGVS 18 
niveau A en 2 niveau C) tijdelijke contractuele me-
dewerkers in uitvoering van de beslissing van de mi-
nisterraad van 3 juli 2009 aangaande de “versnelde 
behandeling van asielaanvragen”, organiseerde het 
CGVS en de DVZ in september en oktober 2009 samen 
de selecties voor niveau A. De laureaten waren eind 
2009 nagenoeg allen in dienst bij het CGVS en de DVZ.
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Stages	van	attachés	en	administratief	
assistenten		“Asiel	en	Migratie”

Net als in 2008 waren in 2009 een groot aantal 
medewerkers in stage op het CGVS. Waren dit in het 
verleden doorgaans attachés, dan waren er in 2009 
ook 26 administratief assistenten in stage. 

Na de consultatie van de statutaire reserves niveau A, 
startten vanaf 1 september 2009 33 medewerkers (13 
Nederlandstalige en 20 Franstalige attachés) hun stage 
voor het verwerven van een statutaire benoeming. 
De grote meerderheid onder hen was voordien al op 
contractuele basis werkzaam op het CGVS, slechts 6 
van hen zijn extern. 

Terwijl de niveaus A tijdens hun stage genieten van 
opleidingen en onthaaltrajecten met als doel persoon-
lijke zelfontplooiing en meer mobiliteit mogelijk te 
maken, beperkt de stage voor de niveaus C zich tot 
driemaandelijkse evaluaties van het dagelijkse werk. 
Binnen het CGVS werd daarom nagedacht over moge-
lijkheden om de stages van de medewerkers niveau C 
aan te passen aan de stages van de niveaus A om hen 
de kans te geven zichzelf te ontwikkelen, zowel in hun 
eigen belang als voor een constante verbetering van 
het werk binnen de betrokken diensten. Er werd een 
pilootproject gelanceerd dat aan alle stagiairs niveau 
C de kans geeft om gedurende één maand van functie 
te wisselen in het kader van een uitwisselingstraject 
binnen het CGVS.

Tevredenheidsenquête	FOD	Binnen-
landse	Zaken

Op de ministerraad van 23 juni 2006 werd het gebruik 
van tevredenheidsenquêtes ingevoerd met het opzet 
dat iedere federale overheidsdienst ten minste om de 
twee jaar een tevredenheidsenquête zal organiseren 
onder zijn medewerkers. De FOD Binnenlandse Zaken, 
methodologisch ondersteund door de Directie Orga-
nisatieontwikkeling van de FOD P&O, organiseerde 
zijn eerste algemene tevredenheidsenquête tussen 
eind juni en half juli 2008. Bij het CGVS bedroeg de 
participatiegraad 73,14%. 

Op het CGVS gaven de resultaten van de tevreden-
heidsenquête aanleiding tot de oprichting van een ac-
tieteam onder leiding van de twee verantwoordelijken 
van de personeelsdienst. Het actieteam bestond uit 
12 leden, en werd op representatieve wijze samenge-
steld uit medewerkers van alle diensten en niveaus. 

In maart 2009 kwam de actiegroep in 4 sessies sa-
men rond de thema’s waarrond volgens de enquête-
resultaten de tevredenheid minder is. Deze thema’s 
waren stress (in het kader van arbeidsomstandighe-
den), mobiliteit (horizontaal, verticaal, verdieping in 
de functie), communicatie (tussen collega’s, diensten, 
directies) en organisatiecultuur. Het actieteam analy-
seerde de enquêteresultaten rond deze thema’s, en 
stelde concrete acties voor aan de commissaris-ge-
neraal. Het betrof een 50-tal actievoorstellen op vol-
gende domeinen:

 � arbeidsomstandigheden;

 � doorgroeimogelijkheden;

 � organisatiecultuur; 

 � communicatie.

Na discussie met de commissaris-generaal werden 
21 acties aan de stafdienst P&O van de FOD 
Binnenlandse Zaken als prioritair overgemaakt. Een 
deel van de actievoorstellen van de actiegroep werd 
niet overgemaakt, maar zal wel aanleiding geven tot 
interne acties.

De overgemaakte acties kunnen in 6 categorieën 
worden opgedeeld:

 � acties in het kader van stressbeheersing op het 
werk;

 � acties in het kader van teambuilding en perso-
neelsactiviteiten;

 � acties in het kader van werklastverdeling;

 � acties in het kader van ontwikkelcirkels;

 � acties in het kader van jobvariatie, rotatie en mo-
biliteit op het CGVS;

 � acties in het kader van waardering en erkenning 
voor het geleverde werk.

Telewerk	

Telewerk is sinds enige tijd niet uitsluitend geïmple-
menteerd in moderne privé-bedrijven. Sinds novem-
ber 2006 bestaat er een wettelijk kader (koninklijk 
besluit van 22 november 2006) dat van toepassing 
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is op alle personeelsleden van de federale overheids-
diensten. Dit heeft het mogelijk gemaakt om het tele-
werkproject op het CGVS op een wettelijk verankerde 
basis te organiseren. Er zijn twee vormen van tele-
werk van toepassing op het CGVS. 

De eerste vorm van telewerk is het zogenaamde 
“regulier telewerk”. Zoals het woord zelf suggereert 
kan men dit type telewerk op regelmatige basis 
verrichten, namelijk één tot maximum twee dagen 
per week. In 2009 telde het CGVS 79 reguliere 
telewerkers (op een totaal van 425 medewerkers), 
die in totaal 2 984 dagen thuis hebben gewerkt. De 
principes van regulier telewerken zijn vastgelegd in 
een algemene afsprakennota van de FOD Binnenlandse 
Zaken (laatste aanpassing: 17 december 2008). Elke 
telewerker ondertekent een overeenkomst waarin 
deze afspraken duidelijk staan vermeld. Er staat onder 
andere in welke afspraken gemaakt worden over 
de te bereiken resultaten tijdens de telewerkdagen, 
het maximaal aantal dagen per week dat men mag 
telewerken, hoe en wanneer men bereikbaar moet 
zijn, welk materiaal aan de telewerker ter beschikking 
moet worden gesteld, welke kosten de telewerker mag 
inbrengen, enz …. 

De tweede vorm van telewerk is het zogenaamde 
“occasioneel telewerk”. Hierbij gelden dezelfde 
bepalingen als in het koninklijk besluit van 22 
november 2006 met uitzondering van een aantal 
artikels. De principes van occasioneel telewerken 
zijn tevens vastgelegd in een aparte nota van de 
FOD Binnenlandse Zaken (14 juli 2008). Het grootste 
verschil met regulier telewerk is dat de occasionele 
telewerker op een niet regelmatige basis en slechts 
in uitzonderlijke omstandigheden kan telewerken. 
Uitzonderlijke omstandigheden zijn problemen met het 
openbaar vervoer, situaties waarin de aanwezigheid 
op de werkvloer bepaalde moeilijkheden met zich kan 
meebrengen (bijvoorbeeld pandemie) of voor bepaalde 
welomschreven opdrachten. Verder wordt aan deze 
telewerkers geen materiaal ter beschikking gesteld en 
kunnen zij geen kosten inbrengen.  In 2009 konden tal 
van medewerkers (per maand gemiddeld 36) in totaal 
684,5 dagen occasioneel telewerk verrichten. 

De meerwaarde van regulier telewerk staat voor 
het CGVS buiten kijf. Telewerken betekent een 
andere manier van werken die meer resultaatgericht 
is en beter beantwoordt aan de behoeften van 
vandaag. Regulier telewerk biedt de medewerkers de 
mogelijkheid om hun beroeps- en privé-leven beter 
op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken 

van een goed beveiligd informaticasysteem werken 
de telewerkers in dezelfde virtuele werkomgeving 
als de medewerkers die op de werkvloer aanwezig 
zijn. Occasioneel telewerk speelt dan weer in op de 
tijdelijke behoeften of externe problemen waardoor de 
continuïteit van het werk beter wordt gegarandeerd.

Het Kennis- en Leercentrum

De rol van het Kennis- en Leercentrum (KLC) bestaat 
erin te antwoorden op de behoeften van zowel de 
organisatie als van individuele medewerkers op 
gebied van opleiding. Zijn opdracht bestaat erin, 
organisatorische en/of individuele doelstellingen 
op korte, middellange of lange termijn helpen te 
bereiken. In dit kader houdt het KLC zich bezig met 
de opleiding van nieuwe medewerkers en staat het 
in voor de permanente vorming van collega’s die 
reeds langer op het CGVS werkzaam zijn. Het KLC 
coördineert eveneens meer algemene projecten om 
kennis en methoden te harmoniseren en ziet toe op de 
permanente verbetering van de kwaliteit.

Wegens de specifieke aard van het werk op het 
CGVS heeft de interne expertise vooral betrekking 
op asiel- en migratiewetgeving en technieken die in 
dit kader worden toegepast. De basisopleidingen 
worden door interne medewerkers gegeven. Het KLC 
tracht innoverend om te gaan met pedagogische 
instrumenten.

Voor andere, meer gespecialiseerde materies inzake 
management, technische en specifiek juridische 
kwesties, talen- en informaticaopleiding, preventie 
en veiligheid, EHBO,… doet het KLC een beroep op 
externe opleiders of opleidingsorganen (via de FOD 
Binnenlandse Zaken, het Opleidingsinstituut van de 
Federale Overheid (OFO), externe experten, …). 

In 2009 omkaderde en organiseerde het KLC het 
parcours van de nieuwe stagiairs “attachés asiel en 
migratie” (opleidingen, onthaaltrajecten, opvolging 
van stageverslag, …) en van de stagiairs van 
niveau.C (interne ministages, opleidingen, …). Het 
KLC organiseerde eveneens de twee dagen durende 
onthaaltrajecten op het CGVS van de stagiairs uit 
andere algemene directies van de FOD Binnenlandse 
Zaken. Tenslotte coördineerde het KLC de stage van 
een universiteitsstudente gedurende drie maanden.

Bovendien bleef het KLC betrokken bij projecten ter 
verbetering van de kwaliteit (vervolg van de kwaliteits-
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werkgroepen die in 2007 werden opgericht): e-learning-
opleidingen blind typen voor de dossierbehandelaars, 
implementatie van de EAC-modules (European Asylum 
Curriculum) “Inclusion”, “Interviewing Children”, 
“Interview Techniques” en “Evidence Assessment”. Die 
modules behandelen respectievelijk, in de vorm van 
e-learning gekoppeld aan een korte face to face-sessie, 
het Verdrag van Genève en de subsidiaire bescherming, 
gehoortechnieken en technieken voor het gehoor van 
minderjarigen alsook de beoordeling van de bewijzen. 
Zo werden in 2009 in totaal 10 medewerkers (5 per 
taalrol) opgeleid tot interne opleider en volgden 58 
medewerkers, verdeeld over de verschillende diensten, 
een van die modules. In hetzelfde kader werkte het 
KLC mee aan de deontologische code voor tolken.

Het KLC wordt eveneens vaak gevraagd om specifieke 
permanente opleidingen te organiseren, eventueel in 
samenwerking met andere instanties zoals de Dienst 
Vreemdelingenzaken, alsook voor middagmeetings 
rond een bepaald thema.

Dienst Internationale Betrekkingen

De dienst Internationale Betrekkingen vertegenwoor-
digt het CGVS op Europees en internationaal niveau.

Op Europees niveau is de dienst nauw betrokken bij 
de oprichting van het Gemeenschappelijk Europees 
Asielsysteem. De medewerkers nemen deel aan 
de voorbereiding van voorstellen van de Europese 
Commissie. Ze bieden ook hun expertise aan bij de 
onderhandelingen in de Europese Raad van Ministers 
over de nieuwe wetgevende instrumenten op het 
vlak van asiel en coördineren de deelname van het 
CGVS aan projecten rond praktische samenwerking. 
Bovendien is de dienst de gesprekspartner voor alle 
vragen om inlichtingen, voorstellen tot samenwerking 
en vragen voor bezoeken die uitgaan van Europese 
overheden, van organisaties of andere staten.

Op internationaal niveau nemen de medewerkers van 
de dienst deel aan bijeenkomsten om informatie uit te 
wisselen over alle onderwerpen die betrekking hebben 
op asiel en die worden georganiseerd door intergouver-
nementele organisaties, zoals IGC (Intergovernmental 
Consultations on Migration, Asylum and Refugees), 
of internationale organisaties, zoals UNHCR. De 
dienst Internationale Betrekkingen neemt deel aan 
ontmoetingen met internationale gesprekspartners en 
organiseert deze soms ook op het CGVS.

Op nationaal niveau coördineert de dienst Internationale 
Betrekkingen de deelname van het CGVS aan Europees 
gesubsidieerde projecten (bijvoorbeeld het Europees 
Vluchtelingenfonds (EVF)).

Meer informatie over het werkterrein van de dienst 
Internationale Betrekkingen vindt u onder hoofdstuk 3 
“Het CGVS op internationaal niveau”.

Dienst Communicatie – Informatie – 
Pers

Om de medewerkers en het publiek doeltreffend te 
informeren heeft het CGVS nood aan degelijke, kwa-
liteitsvolle communicatie. De verhuis van het CGVS 
naar een nieuwe locatie begin 2009 betekende voor 
de medewerkers een niet onopgemerkte wijziging van 
de werkomgeving. Ook de actieve bijdrage van het 
CGVS in het eerste hervestigingsproject bracht een 
dynamiek teweeg binnen de organisatie. De sfeer van 
“verandering” die intern heerste, tekende zich ook af 
op politiek en maatschappelijk vlak: de opeenvolging 
van politieke verantwoordelijken voor asiel en migra-
tie, de opvangcrisis, de stijging van het aantal asiel-
aanvragen, de beslissing tot regularisatie, …. Al deze 
evoluties kenden duidelijk hun weerslag op de inter-
ne en externe communicatie van het CGVS in 2009.

Interne	communicatie

Het volume en de vormen van interne communica-
tie werden in 2009 geïntensifieerd en uitgebreid. Dit 
was nodig om een antwoord te bieden op de geuite 
ontevredenheid van de medewerkers over de infor-
matiedoorstroming binnen de organisatie (tevre-
denheidsenquête midden 2008). Naast de traditio-
nele kanalen, namelijk e-mail, intranet en het intern 
personeelsblad “Horizon”, verscheen een verhuis-
nieuwsbrief. Daarnaast communiceerde de directie 
met grotere regelmaat rechtstreeks met de mede-
werkers over strategisch belangrijke thema’s zoals de 
evaluatie van de asielprocedure in de Senaatscom-
missie Binnenlandse Zaken, het cassatie-arrest met 
betrekking tot de ondertekeningsbevoegdheid en 
de nieuwe huisregels en kinderziektes in het nieuwe 
gebouw van de WTC II. Zij presenteerde eveneens 
belangrijke horizontale thema’s aan geïnteresseer-
de medewerkers tijdens middagmeetings (hervesti-
ging, European Asylum Curriculum, het PUMP-project 
in verband met prestatie-indicatoren,…). Daarnaast 
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werd bijkomend geïnvesteerd in de organisatie van 
personeelsevenementen, zoals het aanbieden van 
een ontbijt op de eerste werkdag na de verhuis en 
teambuildingactiviteiten.

De verhuis naar een nieuw gebouw bood ook de 
gelegenheid de CGVS-huisstijl verder uit te bouwen 
zodat deze het referentiepunt vormt voor de 
communicatie.

Externe	communicatie

In haar externe communicatie en contacten met de 
asielzoekers, het publiek en andere actoren (NGO’s, 
advocaten, enz…) stonden openheid, objectiviteit en 
pro-activiteit centraal. 

Openheid

Een belangrijke vector voor de uitbouw van het CGVS 
tot een toegankelijke organisatie is haar openheid naar 
het publiek. Het CGVS ontving in 2009 opnieuw talrijke 
bezoekers: leerlingen, binnenlandse en buitenlandse 
hogeschool- en universiteitsstudenten, sociaal assis-
tenten, recent aangeworven medewerkers van de FOD 
Binnenlandse zaken, stagiair-diplomaten van de FOD 
Buitenlandse Zaken, enz…. Tijdens deze bezoeken kon 
het publiek werknemers ontmoeten en vragen stellen.

Het CGVS was ook vertegenwoordigd als gastspreker 
op talrijke nationale en internationale conferenties. 
Deze vormen de ideale gelegenheid om de opdracht 
en activiteiten van het CGVS voor te stellen.

In samenwerking met projectpartner Fedasil en 
met financiële ondersteuning door het Europees 
Vluchtelingenfonds (EVF), ontwikkelde het CGVS in 
2009 een DVD die de asielzoeker moet informeren 
over de verschillende stappen in de asielprocedure, de 
opvangmogelijkheden en daaraan verbonden rechten 
en plichten in België. De DVD, beschikbaar in 11 talen, 
zal vanaf midden 2010 worden getoond aan elke 
nieuwe asielzoeker tijdens zijn eerste dagen in een 
opvangstructuur. 

De in 2008 gelanceerde website van het CGVS,
www.cgvs.be werd in 2009 verder uitgebouwd. 

Om tegemoet te komen aan haar informatieplicht en 
volgend op een aantal wetswijzigingen, actualiseerde 
het CGVS in 2009 verder enkele publicaties. Hiermee 

bouwt het CGVS voort aan een gamma van publicaties 
dat naargelang de doelgroep de complexe asielmaterie 
op een heldere manier voorstelt.

Objectiviteit

In 2009 voorzag de dienst Communicatie - Infor-
matie.- Pers honderden antwoorden op schriftelijke 
en telefonische vragen van het publiek. Talrijke ant-
woorden op parlementaire vragen met betrekking 
tot de asielmaterie volgden de politieke actualiteit of 
vonden hun weerklank achteraf in de pers.

In haar externe communicatie trachtte het CGVS naast 
de correcte “facts en figures” ook het menselijke aspect 
van asiel te benadrukken. Op die manier wenst de 
organisatie bij te dragen tot een positieve beeldvorming 
inzake de noties “asiel” en “bescherming”. 

Een goed voorbeeld hiervan is het project dat het 
CGVS op Wereldvluchtelingendag (20 juni 2009) 
samen met het Hoog Commissariaat van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR), het Rode 
Kruis Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique, Fedasil, 
het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 
(BCHV) en Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceerde. 
De sensibiliseringsactie “A Cartoon for Refugees” 
had tot doelstelling het publiek eraan te herinneren 
dat asiel vooral gaat over het redden van levens, 
mensenrechten, solidariteit en tolerantie. Het project 
“A Cartoon for Refugees” was gebaseerd op de 
“goodwill” van Belgische cartoonisten die op of rond 
20 juni hun cartoons aan de vluchtelingenthematiek 
wijdden. Meer dan 25 nationale kranten en tijdschriften 
publiceerden hun tekeningen, vaak met aansluitend 

http://www.cgvs.be
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een artikel over vluchtelingen en/of asiel. Daarnaast 
werden alle cartoons en bijkomende informatie vanaf 
20 juni gepubliceerd op een website die speciaal voor 
deze gelegenheid door de verschillende partners werd 
gecreëerd, namelijk www.20juni.be.

Het CGVS bleek in 2009 opnieuw een geprivilegieer-
de gesprekspartner te zijn voor journalisten (of jour-
nalisten in opleiding) die op zoek zijn naar betrouwba-
re informatie inzake asiel in België. Voornamelijk de 
geschreven pers (kranten en tijdschriften), maar ook 
nationale en internationale (Le Monde, Arte, …) TV- 
en radiozenders contacteerden de dienst Communi-
catie - Informatie - Pers met vragen om inlichtingen 
(bijvoorbeeld inzake landenbeleid, gender- en min-
derjarigenbeleid, statistieken, …) en met verzoeken 
om interviews met de directie of medewerkers. 

Pro-activiteit

Het CGVS koos er bewust voor in 2009 twee thema’s 
prominent in de media te brengen, namelijk de 
nieuwe gehoorinfrastructuur voor asielzoekers 
in het WTC II-gebouw en de rol van het CGVS in 
het eerste Belgische hervestigingsproject. Deze 
externe communicaties droegen bij tot een verdere 
verhoging van de zichtbaarheid van het CGVS en een 
professionalisering van haar imago.

Op 20 februari 2009 nodigden minister van migratie- 
en asielbeleid Annemie Turtelboom en de commissa-
ris-generaal Dirk Van den Bulck de pers uit op een 
persconferentie in de nieuwe lokalen van het CGVS. 
De pers maakte kennis met de nieuwe gehoorlokalen 
voor asielzoekers. Tegelijk werd uitleg verschaft bij 
de stijging van het aantal asielaanvragen en de duur 
van de asielprocedure. De pers kreeg de gelegenheid 
beelden te maken van de omstandigheden waarin 
gehoren plaatsvinden op het CGVS.

Naar aanleiding van de aankomst begin september 
van de eerste hervestigde Iraakse vluchtelingen in 
België werd op 31 augustus 2009 een persconferentie 
georganiseerd in de lokalen van het CGVS. Tijdens de 
persconferentie lichtten volgende personen het project 
toe: Melchior Wathelet, staatssecretaris voor migratie- 
en asielbeleid, Philippe Courard, staatssecretaris 
voor maatschappelijke integratie, Wilbert van 
Hövell, regionaal vertegenwoordiger van UNHCR in 
Brussel, Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal 
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en Michael 
Kegels, directeur operationele diensten Fedasil. 

Coördinatiepartner Fedasil en de andere partners zoals 
UNHCR, IOM, de DVZ en meerdere NGO’s waren op 
dit persmoment aanwezig. Alle informatie betreffende 
hervestiging en dit Belgisch pilootproject werd vanaf 
31 augustus 2009 beschikbaar gesteld op de website 
die het CGVS en Fedasil speciaal voor deze gelegenheid 
creëerden: www.hervestiging.be.

Dit project vormde een goede gelegenheid om als 
organisatie de opgebouwde expertise op het vlak 
van hervestiging, COI en dossierbehandeling naar de 
buitenwereld te tonen. De hervestiging van Iraakse 
vluchtelingen in België kende een ruime weerklank 
in de binnenlandse pers en werd ook door enkele 
buitenlandse media opgepikt.

De 20ste verjaardag van het Internationaal Verdrag van 
de Rechten van het Kind op 20 november 2010 vormde 
de gelegenheid om via de pers het CGVS-beleid inzake 
slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking toe 
te lichten.

http://www.20juin.be/
http://www.reinstallation.be/
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2009 toonde ons dat een goede afstemming van de 
interne en externe communicatie bijdraagt tot betere 
externe zichtbaarheid en ook een invloed heeft op de 
mate waarin de medewerkers zich identificeren met de 
organisatie. Hierbij zijn opleiding en kennisdeling met 
communicatoren van de Belgische asielinstanties, van 
de FOD Binnenlandse Zaken en van andere federale en 
internationale organisaties cruciaal.

Waarde CGVS:

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

Bron: De Standaard
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Globale	aanpak

Er moet verder werk worden gemaakt van een globale 
visie op de vluchtelingenproblematiek, waarbij niet 
enkel de nationale of Europese belangen belicht 
worden, maar ook gezocht wordt naar manieren om 
derde opvanglanden op een constructieve wijze te 
betrekken. Zij dragen ontegensprekelijk de grootste 
last bij de opvang en moeten bijgevolg ondersteund 
worden. Een verhoogde beschermingscapaciteit in 
de regio’s van herkomst kan als gevolg hebben dat 
minder vluchtelingen zich gedwongen voelen de vaak 
levensgevaarlijke tocht naar Europa te ondernemen. 
Voor hen die dit toch doen moet de toegang tot de 
Europese asielprocedures verzekerd worden. Europese 
lidstaten wiens opvang- en asielsysteem onder druk 
staat door een bijzonder hoge instroom van asielzoekers 
moeten de nodige bijstand kunnen krijgen, zodat een 
effectieve bescherming kan worden geboden aan wie 
het nodig heeft. Onderlinge verschillen tussen lidstaten 
en asielpraktijken dienen genivelleerd te worden 
om te komen tot een Gemeenschappelijk Europees 
Asielsysteem dat beantwoordt aan hoge standaarden.

Het CGVS is een pleitbezorger van een dergelijke 
coherente aanpak van asiel en engageert zich ook 
buiten het nationale kader om deze globale visie in 
de praktijk om te zetten. De solidariteit, zowel met 
derde landen als tussen EU-lidstaten onderling, moet 
intrinsiek deel gaan uitmaken van de globale aanpak 
van de asielproblematiek.

Externe dimensie van asiel

Initiatieven van internationale solidariteit met derde 
landen moeten worden voortgezet en uitgebreid. 
Dergelijke initiatieven hebben zowel betrekking op de 
verhoging van de beschermingscapaciteit van derde 
landen als op de vermindering van lasten die de landen 
van eerste opvang dragen.

Regionale	beschermingsprogramma’s

Op Europees niveau werd de laatste jaren meer 
en meer aandacht besteed aan de vraag hoe aan 
vluchtelingen en ontheemden een betere bescherming 
kon geboden worden in hun regio’s van oorsprong. 
Deze denkoefening heeft geresulteerd in het concept 
“Regionale Beschermingsprogramma’s” (RBP’s): 
complexe bijstandsprogramma’s die geografisch geënt 

zijn op een specifieke regio van oorsprong of transit 
waarin een breed gamma aan beschermingsgerela-
teerde acties wordt uitgevoerd. Het betreft projecten 
voor de verbetering van de lokale opvangpraktijken, 
de uitbouw van efficiënte nationale asielsystemen 
en het faciliteren van “duurzame oplossingen” voor 
vluchtelingen en ontheemden (integratie in het 
gastland, terugkeer naar het land van oorsprong of 
hervestiging naar een derde land).

Momenteel lopen twee pilootprojecten van regionale 
beschermingsprogramma’s. Eén programma is 
geënt op de transitregio van westelijke GOS-staten 
(Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië). Een tweede 
programma loopt in Tanzania, in de regio van de 
Grote Meren. België ondersteunde op substantiële 
wijze dit project van de Tanzaniaanse overheid, 
in samenwerking met UNHCR, waarbij Burundese 
vluchtelingen die reeds sinds 1972 in Tanzania 
verbleven konden worden genaturaliseerd.

België ondersteunde de laatste jaren in belangrijke 
mate de projecten van UNHCR, en kan via zijn 
verhoogde financiële bijdrage in 2009 als preferentiële 
partner mee de prioriteiten helpen uittekenen. Op die 
manier tracht België aan de hand van het meewerken 
aan duurzame oplossingen voor vluchtelingen in de 
wereld, uitdrukking te geven aan zijn solidariteit met 
ontwikkelingslanden.

Hervestiging

Het CGVS pleit al meerdere jaren voor de invoering 
van een hervestigingsbeleid in België. Hervestiging
– of resettlement, zoals het vaak genoemd wordt – is 
mogelijk voor mensen die gevlucht zijn uit hun land 
van oorsprong, maar die onderweg gestrand zijn in 
een eerste opvangland. UNHCR voorziet voor deze 
personen drie mogelijke duurzame oplossingen: in-
tegratie in het eerste opvangland, terugkeer naar 
het land van oorsprong, of hervestiging naar een 
derde land. Pas wanneer de eerste twee duurzame 
oplossingen onmogelijk blijken, wordt hervestiging 
overwogen naar een ander land dat bereid is voor 
opvang te zorgen.

Op 13 februari 2009 ging de Belgische ministerraad 
akkoord met een pilootproject voor hervestiging van 
een vijftigtal vluchtelingen afkomstig uit Irak. Hierbij 
reageerde België op een oproep van de Europese Unie 
om 10 000 Iraakse vluchtelingen te hervestigen naar 
Europa. België verkoos vluchtelingen te selecteren die 
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behoren tot twee specifieke groepen: alleenstaande 
Iraakse vrouwen uit Syrië en Jordanië en Palestijnen 
uit het Al-Tanf vluchtelingenkamp aan de Iraakse 
grens. Het CGVS was bevoegd voor de selectie van de 
te hervestigen personen, Fedasil was verantwoordelijk 
voor de eerste opvang van deze personen, terwijl 
OCMW’s en NGO’s verder instonden voor hun 
integratietraject. Drie medewerkers van het CGVS en 
twee medewerkers van Fedasil voerden in mei 2009 
de selectiemissie uit in Syrië en Jordanië. Uiteindelijk 
werden 47 vluchtelingen geselecteerd en deze konden 
in september 2009 naar België afreizen. Na een initieel 
verblijf in de opvangstructuren van Fedasil, konden ze 
nadien doorstromen naar meer individuele huisvesting. 
De kosten van dit project werden mede-gefinancierd 
door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), 
ondermeer via de Temporary Desk on Iraq (zie verder).

Dit pilootproject was een absolute primeur voor 
België. Voor het eerst in de geschiedenis van het 
CGVS zijn medewerkers naar vluchtelingenkampen 
getrokken om daar vluchtelingen te gaan selecteren 
voor hervestiging naar ons land. Het resettlement-
programma past in het mandaat van het CGVS 
om internationale bescherming te bieden aan de 
vluchtelingen die het nodig hebben. Meer dan 90% 
van de vluchtelingen wereldwijd moet immers trachten 
te overleven, in vaak erbarmelijke omstandigheden, 
in hun regio van oorsprong, omdat ze de middelen 
niet hebben om door te reizen naar het Westen. Door 
jaarlijks een aantal vluchtelingen te hervestigen naar 
België, biedt ons land internationale bescherming 
aan de meest kwetsbare personen. Tegelijk geven 
we hiermee als land een duidelijke boodschap van 
solidariteit aan de ontwikkelingslanden, die vaak 
niet over de mogelijkheden beschikken om de vele 
vluchtelingen op hun grondgebied opvang te bieden. 

Met het stijgend aantal hervestigingslanden in de EU 
en de invoering van een Europees Gemeenschappelijk 
Hervestigingsprogramma in 2010 - tijdens het Belgisch 
EU voorzitterschap - is er een duidelijk momentum om 
ook in België van start te gaan met een volwaardig 
resettlement-programma. De uiteindelijke beslissing 
dient door de regering te worden genomen, ondermeer 
na een grondige evaluatie van het pilootproject.

Solidariteit tussen de EU-lidstaten

Het volstaat niet dat Europa met betrekking tot asiel 
solidariteit toont in zijn relaties met derde landen. Ook 
tussen Europese lidstaten onderling moet gestreefd 

worden naar een betere lastenverdeling en verspreiding 
van “best practices”. Sommige lidstaten ervaren een 
verhoogde migratiedruk, omwille van specifieke pull- 
factoren of door hun ligging aan de buitengrenzen 
van de EU. Zeker de kleinere eilandstaten Malta en 
Cyprus, maar ook grotere lidstaten als Griekenland 
en Italië vragen meer solidariteit van andere lidstaten 
voor de opvang van asielzoekers en de verwerking van 
asielaanvragen.

Een Gemeenschappelijk Europees 
Asielsysteem

Traditioneel hebben EU-lidstaten de neiging nationale 
belangen te laten primeren wanneer het gaat 
over onderwerpen als asiel en migratie. Ze nemen 
maatregelen om de eigen instroom van asielzoekers 
te beheersen en hoeden zich voor maatregelen die 
een aantrekkingseffect kunnen hebben. Een gevolg 
hiervan is het zogenaamde “waterbedeffect”, waarbij 
restrictieve maatregelen, die leiden tot een daling 
van het aantal asielaanvragen in het ene land, als 
gevolg hebben dat het aantal asielaanvragen in een 
ander land stijgt, waarop het tweede land geneigd is 
op zijn beurt maatregelen te nemen, met een nieuwe 
verschuiving tot gevolg. Dit waterbedeffect kan leiden 
tot een daling van de algemene beschermingsstan-
daard, wat uiteraard absoluut vermeden moet worden.

De enige valabele oplossing moet een oplossing 
op Europese schaal zijn, een Gemeenschappelijk 
Europees Asielsysteem, waarin lidstaten gezamenlijk 
hun verantwoordelijkheid opnemen en via kwalitatief 
hoogstaande procedures een hoge standaard 
van bescherming handhaven. Er bestaan twee 
complementaire pistes om tot het Gemeenschappelijk 
Europees Asielsysteem te komen: wetgevende 
initiatieven en versterkte praktische samenwerking 
tussen de nationale asieladministraties.

Wetgevende	initiatieven

Tijdens de eerste fase van de opbouw van het Ge-
meenschappelijk Europees Asielsysteem, dat kadert 
binnen het zogenaamde Haags Programma, werd 
al een pak legislatieve instrumenten goedgekeurd, 
waaronder de Kwalificatierichtijn, de Procedurericht-
lijn, de Opvangrichtlijn en de Dublin- en Eurodac-ver-
ordeningen. Deze instrumenten, die minimumnormen 
oplegden, waren een duidelijk stap in de goede rich-
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Begin	 mei	 2009	 trok	 Nele	 Verheyden,	 me-
dewerkster	 van	 de	 geografische	 sectie	Mid-
den-Oosten/Azië	samen	met	enkele	CGVS-	en	
Fedasil	-	collega’s	op	hervestigingsmissie	naar	
Syrië	en	Jordanië.	Haar	opdracht:	gedurende	
twee	weken	vluchtelingen	interviewen	en	se-
lecteren	die	 in	aanmerking	komen	voor	her-
vestiging	naar	België.	

In	Syrië	en	Jordanië	wonen	ondertussen	mil-
joenen	Irakezen.	Hoe	selecteer	je	daar	vijftig	
personen	uit?
UNHCR deed een preselectie op basis van een aantal 
hervestigingscriteria. België koos voor de groep 
“women at risk”. UNHCR maakte het CGVS een 
dertigtal dossiers met dergelijk profiel over, samen 
goed voor 68 personen. Op basis van de Refugee 
Registration Forms (RRF’s) kon ik vóór de missie 
een onderzoek doen van de profielen. Bijkomend 
vond het CGVS het belangrijk de vluchtelingen ook 
persoonlijk te interviewen.

Hoe	zag	je	dag	er	uit	tijdens	de	selectiemissie?
Ik heb de meeste interviews afgenomen in de 
gebouwen van UNHCR. UNHCR of IOM stelde 
me een tolk ter beschikking. Meestal deed ik 
vier interviews per dag. Dat was best zwaar. De 
interviews in het Al Tanf-vluchtelingenkamp aan 
de Iraakse grens, waar Palestijnse vluchtelingen 
uit Irak verblijven werden bovendien bemoeilijkt 
door een zware zandstorm. Wat me opviel was dat 
de vluchtelingen spontaner hun verhaal vertelden 
dan de asielzoekers die ik in Brussel interview. Ze 
legden ook veel makkelijker documenten voor.

Wat	 is	 je	 het	meest	 opgevallen	 tijdens	 deze	
eerste	Belgische	hervestigingsmissie?
De situatie van de Irakezen in de steden van 
Syrië en Jordanië is natuurlijk beter dan die in 
het Al Tanf-kamp. Beide landen hebben al enorme 
inspanningen geleverd om Iraakse vluchtelingen 
op te vangen. Maar toch zijn de omstandigheden 
waarin de Irakezen er leven vaak erbarmelijk. 
Ze zijn dan wel erkend als vluchteling door 
UNHCR, maar ze mogen er niet werken, hebben 
doorgaans geen uitzicht op een verblijfsstatuut, 

leven in kleine, onhygiënische appartementjes 
en zijn snel slachtoffer van allerlei misbruiken. 

Hoe	gebeurde	de	selectie	na	je	terugkomst?
De bedoeling was na de interviews tien personen uit 
Al-Tanf te selecteren, dertig uit Damascus (Syrië) 
en tien uit Amman (Jordanië). Ik maakte van 
elk dossier een evaluatiefiche op met voorlopige 
conclusies en een advies voor de commissaris-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
Samen met de commissaris-generaal werd 
beslist welke personen in aanmerking kwamen 
voor hervestiging. De selectie werd bekrachtigd 
door de minister voor migratie en asielbeleid, 
Annemie Turtelboom. Via UNHCR brachten we de 
geïnterviewde vluchtelingen op de hoogte van de 
beslissing. Enkele maanden later kwamen ze aan 
in België.

Interview	Nele	Verheyden
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ting. Zeker de Kwalificatierichtlijn bevat reeds defini-
ties van hoge standaarden, waarvan het harmonise-
rend effect in de toekomst nog zal blijken. De andere 
richtlijnen, en zeker de Procedurerichtlijn, bevatten 
nog teveel uitzonderingsregels en vage, interpreteer-
bare bepalingen om effectief tot een harmonisatie 
van nationale asielpraktijken te komen.

In haar communicatie van 17 juni 2008, getiteld 
“Asielbeleidsplan: een geïntegreerde bescherming in 
de hele EU”1 heeft de Europese Commissie een sterk 
en evenwichtig programma voorgesteld voor de tot-
standkoming van de tweede fase van het Gemeen-
schappelijk Europees Asielsysteem, tegen uiterlijk 
2012. Een van de krachtlijnen in het Asielbeleids-
plan betreft het legislatieve instrumentarium. In de 
tweede helft van 2008 en in 2009 werd een eerste 
pakket voorstellen voor legislatieve instrumenten 
“van de tweede generatie” aan de lidstaten ter onder-
handeling voorgelegd. Het betreft amenderingen van 
de eerdere instrumenten, met de bedoeling deze nog 
te verfijnen, te verduidelijken en aan te vullen, om 
uiteindelijk te komen tot hogere standaarden en een 
einde te stellen aan de vele uitzonderingsbepalingen. 
De oprichting van het Europees Ondersteuningsbu-
reau voor Asielzaken (EASO) moet de verwezenlijking 
van deze opdracht eenvoudiger maken. Het Bureau 
zal immers de uitwisseling van informatie stimuleren 
over de implementatie van deze instrumenten door 
de lidstaten. Op 11 december 2009 werd een nieuw 
meerjarenprogramma aangenomen, het zogenaam-
de Stockholm Programma, dat een leidraad moet zijn 
voor de activiteiten van de Unie en de lidstaten op het 
vlak van asiel en migratie in de periode 2010-2014. 

Het CGVS neemt, vooral met betrekking tot de Kwa-
lificatie- en Procedurerichtlijn, actief deel aan be-
sprekingen en onderhandelingen op expertniveau, 
waarbij het vanuit een reëel engagement pleit voor 
hogere gemeenschappelijke standaarden.

Praktische	samenwerking

Een tweede piste om tot harmonisering te komen is 
het versterken van de praktische samenwerking tus-
sen de nationale asieladministraties van de lidstaten. 
Via internationale fora en gemeenschappelijke pro-
jecten worden informatie en ervaringen uitgewisseld 
en wordt de dialoog aangegaan over alle mogelijke 
aspecten van de asielpraktijk. Het CGVS heeft reeds 
een lange traditie inzake internationale samenwer-

1  COM(2008) 360

king en is dan ook op vele internationale fora actief.

Eurasil

Eurasil is een EU-netwerk voor nationale asielexperten, 
dat wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. 

De activiteiten van Eurasil zijn bedoeld om op informele 
wijze betere werkrelaties te ontwikkelen tussen 
asielambtenaren en informatie en standpunten uit te 
wisselen zodat er een grotere convergentie ontstaat 
op Europees niveau. Daar waar de focus van Eurasil 
aanvankelijk bij COI (Country of Origin Information) 
lag, worden recent meer beleidsaspecten aangekaart. 
De uitwisseling gebeurt via plenaire vergaderingen 
en workshops over specifieke landen van herkomst of 
over specifieke asielonderwerpen. 

In 2009 werden landenworkshops georganiseerd 
rond Somalië, Sri Lanka, Afghanistan, Irak, Kosovo 
en Iran. Verder werden workshops gehouden over 
volgende horizontale thema’s: niet-begeleide min-
derjarige vreemdelingen, de Dublin-problematiek en 
slachtoffers van mensenhandel. 

IGC

IGC (Inter-governmental Consultations on Migration, 
Asylum and Refugees) is een forum dat op geregelde 
tijdstippen vertegenwoordigers van Europa (waaronder 
België), de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland 
en Australië samenbrengt omtrent thema’s inzake 
asiel, migratie en integratie. Een van de centrale 
werkthema’s van de Werkgroep Asiel voor 2009 was 
de verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van de 
asiel- en opvangsystemen. Verder publiceerde IGC 
het zogenaamde “Blue Book on Asylum Procedures” 
waarin de asielsystemen van de IGC-lidstaten op een 
gestandaardiseerde manier worden beschreven om zo 
een makkelijkere vergelijking mogelijk te maken. 

De samenwerking binnen IGC wordt gekarakteriseerd 
door informaliteit, vertrouwelijkheid en openheid. 
IGC biedt de deelnemers een ruimte waar ze beleid 
en ideeën kunnen bespreken. Er worden geen 
bindende beslissingen genomen. Een klein permanent 
secretariaat in Genève (Zwitserland) staat in voor de 
coördinatie van de vergaderingen en informatie-uit-
wisseling tussen hoge ambtenaren en experten. 
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GDISC

In 2004 organiseerde Nederland, toen EU-voorzitter, 
een conferentie met de Directeuren-generaal van 
de asiel- en migratiediensten. Toen bleek dat deze 
ontmoetingen een toegevoegde waarde hadden, 
werd besloten dit via een netwerk te formaliseren en 
één maal per jaar samen te komen. GDISC (General 
Director’s of Immigration Services Conference) telt 
ondertussen 33 leden, die de immigratiediensten of 
hun equivalenten vertegenwoordigen.

GDISC heeft als doel het initiëren, coördineren en 
verbeteren van praktische samenwerking tussen 
asiel- en immigratiediensten. Het wil ook een forum 
zijn voor de uitwisseling van ervaringen en best 
practices en de uitbouw van een expertennetwerk. 
Het zet internationale projecten op die zich toespitsen 
op praktische samenwerking op het gebied van asiel 
en migratie, zoals de High Level Working Group on 
Particular Pressures die in 2008 werd opgericht. Het 
CGVS is ook een actieve deelnemer aan de projecten 
van GDISC zoals het European Asylum Curriculum 
(EAC) en de Temporary Desk on Iraq (TDI).

Temporary Desk on Iraq (TDI)

De laatste jaren werden tal van lidstaten geconfronteerd 
met een toenemend aantal asielaanvragen van 
Iraakse onderdanen, vooral te wijten aan de precaire 
veiligheidssituatie in Irak na de val van het regime van 
Saddam Hoessein. Aangezien een grote divergentie in 
asielbeslissingen van de lidstaten werd vastgesteld, 
groeide de noodzaak tot een coherente EU-aanpak van 
dit fenomeen. 

Op initiatief van GDISC werd in mei 2009 de Tempo-
rary Desk on Iraq (TDI) opgericht die aan de hand 
van een concreet geval (Irak) een aantal activitei-
ten uittest die in de nabije toekomst door het Eu-
ropees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken zul-
len worden uitgevoerd. In die zin kan de TDI gezien 
worden als een soort laboratorium waar de lidsta-
ten vrij kunnen experimenteren met verschillen-
de soorten van praktische samenwerking tussen de 
asieldiensten. De belangrijkste doelstellingen van 
de TDI zijn: bepalen hoe asiel- en immigratiedien-
sten in de Europese Unie praktische samenwerking 
kunnen verbeteren op het gebied van bescherming, 
hervestiging, terugkeer met betrekking tot Iraak-
se dossiers, en algemene mechanismen uitwerken 
voor de behandeling van andere dossiers. Dit pro-

ject loopt 18 maanden en naast België zijn de part-
nerlanden Nederland, Duitsland, en het Verenigd 
Koninkrijk. Het CGVS is niet alleen een actieve part-
ner, maar daarenboven ook gastheer van dit project.

European Asylum Curriculum (EAC)

Naast de interne reflectie over de kwaliteit van het 
CGVS, werden er initiatieven genomen op Europees 
niveau om het asielbeleid van de verschillende 
lidstaten te harmoniseren. Eén van de initiatieven is 
het EAC-project dat bestaat uit het ontwikkelen van 
opleidingsmodules met betrekking tot asiel en het ter 
beschikking stellen van deze modules aan de Europese 
asielinstanties. Het doel van deze gemeenschappelijke 
opleiding, die bestemd is voor alle medewerkers van 
asielinstanties van de EU, is om op praktische wijze bij 
te dragen tot de harmonisering van het asielbeleid op 
Europees niveau.

Het CGVS werkte mee aan de uitwerking van ver-
schillende opleidingsmodules van het EAC-program-
ma, namelijk de modules “Inclusion” (de definitie van 
vluchteling en subsidiaire bescherming), “Evidence 
Assessment” (de vaststelling van feiten), en “Intervie-
wing Techniques for Children”. Het CGVS heeft in 2009 
reeds verschillende van deze EAC-modules gebruikt 
in het kader van het intern opleidingsprogramma. 

In 2009 werden 10 medewerkers van het CGVS 
opgeleid, tegelijk met collega’s van andere Europese 
asielinstanties, tot officieel erkende trainers voor een 
aantal modules (Inclusion, Interviewing Children, 
Evidence Assessment) om vervolgens zelf de 
opleiding van de medewerkers van het CGVS op zich 
te nemen. 44 medewerkers hebben in 2009 de module 
“Inclusion” gevolgd en 14 andere de module “Intervie-
wing Children”. Wat het aantal trainers en het aantal 
medewerkers die één van de modules gevolgd hebben 
betreft is België koploper inzake de implementatie 
van het EAC-project. Een actieplan voor 2010 
voorziet dat de implementatie van de EAC-modules 
op een gelijkaardig ritme zal worden voortgezet. Het 
CGVS is ervan overtuigd dat de harmonisatie van het 
Europees asielbeleid effectief tot stand zal komen 
dankzij concrete projecten zoals het EAC-project. 

Europees Migratie Netwerk (EMN)

Het Europees Migratie Netwerk is een initiatief van de 
Europese Commissie. Het werd opgestart in 2003 als 
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pilootproject maar kreeg sinds 2008 een wettelijke 
basis. België was van bij het begin actief betrokken 
bij dit project.

Het netwerk heeft als doel de Europese instellingen, 
nationale autoriteiten, instanties die met de 
problematiek bezig zijn, alsook het grote publiek, 
actuele, objectieve en vergelijkbare informatie over 
migratie en asiel te verstrekken. 

Het netwerk wordt beheerd door de Europese 
Commissie in samenwerking met de lidstaten. Iedere 
lidstaat stelt een nationaal contactpunt (NCP) aan. Voor 
België is dit een gemengd contactpunt samengesteld 
uit vertegenwoordigers van het CGVS, de Dienst 
Vreemdelingenzaken, het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding en de algemene 
directie statistiek van de FOD Economie.

Het EMN heeft verschillende activiteiten. Vooreerst 
beantwoordt het EMN verschillende informatienoden 
via specifieke onderzoeksrapporten, studies en ad 
hoc vragen. Vervolgens verzamelt en documenteert 
het de informatie met het oog op een betere 
vergelijkbaarheid. Ten slotte heeft het EMN de 
opdracht een breed netwerk uit te bouwen om zijn 
activiteiten te ondersteunen. Op het Europese vlak 
ontmoeten de verschillende nationale contactpunten 
elkaar regelmatig, doen ze aan netwerking en 
werken ze samen met andere Europese initiatieven 
en organisaties. Op het nationale niveau tracht elk 
contactpunt een netwerk te ontwikkelen dat bestaat 
uit verschillende nationale partners die expertise 
hebben op het vlak van migratie en asiel (bijvoorbeeld 
overheidsinstellingen, (academische) onderzoeksge-
meenschap, en NGO’s), om zo een dwarsdoorsnede te 
krijgen van opinies en informatie.

In 2009 lag de klemtoon op de situatie en het 
beleid ten opzichte van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, vrijwillige terugkeerprogramma’s 
naar landen van herkomst, niet-EU geharmoniseerde 
statussen binnen het asielbeleid, de Verordening inzake 
migratie- en asielstatistieken en de tracking method 
voor het Europees Pact inzake asiel en migratie. Over 
deze onderwerpen werden in consultatie met de 
bevoegde administraties en andere netwerkpartners 
uitvoerige onderzoeksrapporten opgesteld. 

Verder werd er veel aandacht besteed aan visibiliteit 
en de uitbouw van het netwerk, onder meer door 
de uitgave van newsletters en de organisatie van 
2 conferenties (29 april en 9 december) waarbij 

het Belgische NCP zijn doelstellingen en zijn 
eerste resultaten voorstelde aan het publiek. De 
conferentie van 9 december 2009 had niet-begeleide 
minderjarigen als onderwerp. Op deze conferentie 
waren ook onderzoekers uit Italië, Zweden, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd. Dit liet toe om 
te komen tot een uitwisseling van ideeën omtrent de 
Belgische situatie van niet-begeleide minderjarigen. 
Op deze manier tracht het EMN een toegevoegde 
waarde te bieden.

Europees Ondersteuningsbureau voor Asiel-
zaken  (EASO)

Het CGVS is traditioneel een trouwe voorstander 
en actieve pleitbezorger van versterkte praktische 
samenwerking tussen de lidstaten. Al sinds enkele 
jaren wordt geopperd dat de bestaande informele 
en ad hoc samenwerkingsvormen zouden moeten 
geïnstitutionaliseerd worden in een Ondersteu-
ningsbureau voor Asielzaken. Dit bureau moet 
lidstaten ondersteuning bieden bij de uitwisseling 
van informatie en best practices (onder andere met 
betrekking tot landeninformatie), het vormen van 
asielambtenaren, het beheer van Europese projecten 
inzake asiel, enz … . In december 2009 werd beslist 
dat het EASO (European Asylum Support Office) zal 
worden gevestigd in Valetta (Malta). In de loop van 
2010 moet het bureau formeel van start kunnen gaan.

Het CGVS heeft in 2009 actief deelgenomen aan 
vergaderingen op Europees niveau ter voorbereiding 
van de oprichting van dit bureau en zal in de nabije 
toekomst ook nauw betrokken zijn bij de concrete 
projecten uitgaande van dit bureau.
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Betrokkenheid,	ook	in	de	
toekomst

België zal tijdens het tweede semester van 2010 het 
voorzitterschap van de EU waarnemen. Voor migratie 
en vooral voor asiel is deze periode erg belangrijk. 
Volgens het Haags Programma (2004-2010) zou de 
tweede fase van het Gemeenschappelijk Europees 
Asielsysteem, met een unieke asielprocedure en 
een uniforme beschermingsstatus, dat geldig is in 
de hele EU, einde 2010 voltooid moeten zijn. Het 
Asielbeleidsplan van de Europese Commissie2 schuift 
echter 2012 naar voor als een meer realistische 
datum. Ons land engageert zich sterk om tijdens 
het voorzitterschap het ambitieuze programma van 
de Commissie maximaal te realiseren. België zal 
immers de Raad van de Europese Unie voorzitten 
bij de oprichting van het Ondersteuningsbureau 
voor Asielzaken en tijdens de onderhandeling van 
belangrijke instrumenten zoals de tweede generatie 
van de Procedure- en Kwalificatierichtlijn.

Met het oog op het voorzitterschap heeft het CGVS zich 
al sinds 2008 actief ingezet voor de voorbereiding van 
het Belgisch programma. Ook werd samen met Spanje 
en Hongarije (het zogenaamde trio), die respectievelijk 
vóór en na België het voorzitterschap waarnemen, 
gewerkt aan een gemeenschappelijk programma. Op 
aanraden van het CGVS zal zowel het programma van 
het Belgische voorzitterschap als het programma van 
het “triovoorzitterschap” op gebied van asiel worden 
gestructureerd op basis van drie pijlers: verbetering en 
harmonisatie van de Europese wetgeving, versterking 
van de praktische samenwerking tussen lidstaten en 
een grotere solidariteit, zowel intern tussen lidstaten, 
als extern ten opzichte van derde landen. 

2 SEC(2008) 2030

Waarde CGVS:

Respect: 
tolerantie, openheid 
van geest, respect 
voor de eigenheid, 
de overtuiging en 
de kwaliteiten van 
iedereen
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Middelen

Personeelssterkte

In 2009 was er voor het personeel van het CGVS 
een budget voorzien dat ongeveer gelijk was aan het 
voor 2008 voorziene budget (vermeerderd met de 
gebruikelijke indexeringen). Bovendien werd er door 
de ministerraad op 3 juli 2009 omwille van de stijging 
van de werklast een bijkomend budget voor de werving 
van bijkomend personeel toegekend. Daartegenover 
staat de vaststelling dat het personeelsbestand van 
het CGVS in 2009 in vergelijking met 2008 sterk 
gedaald is. 

Terwijl het CGVS tot 2008 kon rekenen op een groot 
gedeelte van het op de basisallocatie voor het CGVS 
vastgelegde budget, was dit sinds 2009 niet langer het 
geval. 

Vooreerst heeft een relatief groot aantal 
personeelsleden het CGVS in 2008 verlaten, vooral 
in de tweede helft van het jaar. Eind 2007 telde het 
CGVS nog 385 FTE (full-time equivalent). In de loop 
van 2008 zijn 35 FTE vertrokken, waaronder 25 
FTE niveau A. Ten tweede vroeg het CGVS voor het 
personeelsplan 2009 de vervanging van een gedeelte 
van de in 2008 vertrokken personen. Voor 25 FTE 
werd de vervanging gevraagd, hierbij wijzend op de 
werklast en de stijging van het aantal asielaanvragen 
in de tweede helft van 2008. Het CGVS stelde hiervoor 
een uitgebreide verantwoordingsnota op. Bij het 
opstellen van het personeelsplan 2009 tenslotte 
werd met deze vraag van het CGVS geen rekening 
gehouden, ook al was er een ruime marge op het 
budget (1.694.000 €) beschikbaar. Er werd zelfs beslist 
om het personeelsbestand verder te verminderen. 

In die context is het personeelsbestand van het 
CGVS (voor de recurrente behoeften) in 2009 verder 
verminderd tot 339,07 FTE (situatie op 30 november 
2009). Dit is een vermindering van meer dan 50 FTE 
in vergelijking met het aantal dat bij de hervorming in 
2006 was vooropgesteld. Zo is het ook te verklaren dat 
er een groot verschil ontstaan is tussen enerzijds het 
budget toegekend op de basisallocatie en anderzijds 
het budget waarover het CGVS effectief voor de 
recurrente behoeften kan beschikken. 

De ministerraad van 3 juli 2009 (hernomen bij de 
goedkeuring van de begroting voor 2010 tijdens de 

ministerraad in oktober 2009) heeft de DVZ, het CGVS 
en de RvV gemachtigd “onmiddellijk te starten met de 
aanwervingsprocedures voor bijkomend contractueel 
personeel teneinde de asielaanvragen versneld te 
kunnen behandelen, gegeven het akkoord van 3 
juni 2009 van de staatssecretaris voor begroting”. 
Het akkoord werd voor het CGVS verleend onder de 
voorwaarde dat “de 35 personeelsleden die zullen 
worden vervangen, van het totaal van 48 worden 
afgetrokken”. 

Het CGVS heeft in uitvoering van de beslissingen van 
de ministerraden van 3 juli 2009 en 13 oktober 2009 
een bijkomend budget bekomen voor de aanwerving 
voor niet-recurrente behoeften (dus tijdelijk) van 18 
FTE niveau A en 2 niveau C. Zodra de discussie over de 
modaliteiten afgerond was in september 2009, werd 
het nodige gedaan om die aanwerving nog in 2009 te 
realiseren. 

De meeste personen zijn in dienst getreden in de 
periode november-december 2009. Alle medewerkers 
niveau A werden effectief ingezet in de geografische 
secties, dus voor de dossierbehandeling. Het effect van 
de bijkomende aanwerving op de productiviteit was 
niet onmiddellijk vast te stellen, doordat de opleiding 
van dossierbehandelaars enige tijd vergt (minstens 3 
maanden).

Daartegenover staat dat het effect van de toekenning 
van bijkomend personeel teniet gedaan werd door de 
verdere vermindering van het personeelsbestand voor 
de recurrente behoeften.

Bij de beslissing van de ministerraad werd er uitgegaan 
van de vaststelling dat de personeelsleden die in 2008 
het CGVS hadden verlaten binnen het kader van het 
budget van het CGVS vervangen zouden kunnen 
worden. In feite bleek de vervanging van die 35 FTE 
(of een gedeelte ervan) voor 2009 niet mogelijk, gelet 
op het feit dat het personeelplan 2009 niet in die 
vervanging voorzag.

Zo is het enerzijds te verklaren dat het personeels-
bestand van het CGVS, ondanks de mogelijkheid tot 
aanwerving van 18 FTE niveau A en 2 FTE niveau C 
voor de tijdelijke behoeften, in feite in vergelijking 
met 2008 eerder gedaald dan gestegen is. Anderzijds 
verklaart dit ook dat het verschil tussen het voor het 
CGVS op de basisallocatie toegekend budget en het 
budget waarover het CGVS effectief kan beschikken 
steeds groter wordt: terwijl dit verschil in de periode 
2007-2008 nog beperkt was, bedroeg dit voor het 



Personeel	CGVS	per	dienst	(op	31/12/2009) Aantal FTE

Directie met inbegrip HRM 24 22,4

Geografische secties 192 166,87

Cedoca en de dienst Internationale Betrekkingen 49 41,2

Juridische dienst 65 54,6

Vertaal-en tolkendienst 11 9,6

ICT 5 5

Dienst Documenten 8 6,3

Administratieve diensten + logistiek 53 47,9

Langdurige afwezigheden 18 0

Totaal 425 353,87

Verdeling	personeelsleden	over	de	verschillende	diensten

Geslacht Mandataris Statutair Contractueel Totaal

Man 2 122 46 170

Vrouw 1 159 95 255

Totaal 3 281 141 425

In 2009 werkten er meer vrouwen (61 %) dan mannen op het CGVS.

Verdeling	personeelsleden	naar	geslacht	en	statuut
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personeelsplan 2009 reeds 1.694.000 € en zou dit 
voor het voorstel van personeelsplan 2010 kunnen 
oplopen tot 2.015.000.€.

Daartegenover staat de vaststelling dat sinds de 
tweede helft van 2008 het aantal asielaanvragen en 
de werklast voor het CGVS opnieuw sterk toegenomen 
is. In 2009 is het aantal asielaanvragen gestegen tot 
17.186 aanvragen. Dit is 40% meer dan in 2008. De 
totale werkreserve is opnieuw toegenomen tot 7.790 
dossiers, terwijl in 2008 de achterstand zo goed als 
volledig weggewerkt was.

Zo is het te verklaren dat er op het CGVS in 2009 
opnieuw een achterstand is ontstaan.

De cijfers in de tweede kolom van de eerste tabel 
hieronder betreffen het totale aantal personen dat 
op 31 december 2009 op het CGVS tewerkgesteld 
was (met inbegrip van de 14 tijdelijke contractuele 
medewerkers die in december 2009 zijn beginnen 
werken op het CGVS). In de derde kolom wordt het 
aantal personeelsleden uitgedrukt in FTE’s.

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van 
het CGVS in 2009 is ongeveer gelijk gebleven in 
vergelijking met vorig jaar (37,8 in 2009 tegen 37,5 
in 2008). Het CGVS blijft nog steeds een relatief jonge 
organisatie.



2008 Beschikbaar	krediet Totale	uitgaven

Bezoldiging van het statutair personeel   9 440 000,00 € 9 434 068,88 €

Bezoldiging van het contractueel personeel 7 912 000, 00 € 7 809 292,13 €

Algemene werkingskosten 2 550 000,00 € 2 481 320,33 €

Werkingskosten informatica 151 000,00 € 135 732,82 €

Uitzonderlijke aankopen (niet duurzaam) 267 000,00 € 123 450,22 €

Algemene investeringskosten 605 000,00 € 576 525,78 €

Investeringkosten informatica 363 000,00 € 331 098,26 €

20	891	488,42	€

2009 Beschikbaar	krediet Totale	uitgaven

Bezoldiging van het statutair personeel   10 210 000,00 € 10 198 186,87 €

Bezoldiging van het contractueel personeel 7 724 000,00 € 7 714 151,15 €

Algemene werkingskosten 4 989 750,00 € 4 441 632,01 €

Werkingskosten informatica 155 000,00 € 106 161,59 €

Uitzonderlijke aankopen (niet duurzaam) 0,00 € 0,00 €

Algemene investeringskosten 27 000,00 € 65 515,09 €

Investeringskosten informatica 54 000,00 € 163 833,64 €

22	689	480,35	€

4 Organisatie
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Budget

De dienst Budget-Economaat van het CGVS is 
bevoegd voor vijf domeinen: budget en boekhouding; 
economaat en logistiek; veiligheid, hygiëne en 
schoonmaak; en technisch beheer van de installaties 
en de lokalen. 

De dienst bestaat uit zeventien personen onder lei-
ding van een adviseur. Een versterking van het per-
soneelsbestand in deze dienst was noodzakelijk, niet 
alleen om de verhuis van het CGVS naar de WTC.II te 
organiseren maar ook om oplossingen te zoeken voor 
de talrijke logistieke problemen in verband met de 
bezetting van het gebouw. 

De kosten van de installatie en van de werking 
in de nieuwe lokalen zijn duidelijk zichtbaar in de 
uitzonderlijke aankopen en investeringskosten in 2008. 
Deze investeringsuitgaven zijn (eenmalig) aanzienlijk 
gestegen omdat de installaties, met name het 
meubilair, de telefonie en de hardware aan de nieuwe 
lokalen moesten worden aangepast. De configuratie 
van de lokalen leidde ertoe dat de functies “onthaal” 
en “gehoor” van de asielzoekers op het gelijkvloers 

en op de eerste verdieping werden gescheiden van de 
andere functies van het CGVS op de verdiepingen 18 
tot 24 van de WTC II-toren.

In 2009 zijn de algemene werkingskosten aanzienlijk 
gestegen, vooral wegens de hoge huurlasten die het 
CGVS als bezetter van de WTC II moet betalen. De 
lasten voor de bezetting van het gebouw zijn uiteraard 
recurrent en zij rechtvaardigen een stijging van het 
budget van het CGVS. Het CGVS bleef zijn beleid 
inzake telewerk uitbreiden, wat de aankoop vereiste 
van bijkomende laptops.

De bijkomende kosten voor de bezetting van het 
gebouw WTC II liggen hoog, zeker in vergelijking 
met de kosten voor de bezetting van het North Gate-
gebouw, waar het CGVS vroeger gevestigd was. 
De meerkost  – enkel en alleen ten gevolge van de 
nieuwe huisvesting in de WTC II – blijkt ongeveer 
gelijk te zijn aan het totale budget voor werkingsmid-
delen voor het CGVS in 2008 (dit is het totale budget 
voor werking inclusief de bezetting van de North 
Gate). Een groot gedeelte van de kosten werd con-
tractueel en forfaitair vastgelegd. Het blijft moeilijk 
om een duidelijk zicht op die kosten te bekomen. 
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Zo is het dan ook niet mogelijk na te gaan in welke 
mate de forfaitair bepaalde vergoeding overeenstemt 
met de reële kost. Dit geldt zeker en vast voor het 
CGVS, dat geen directe contractuele relatie heeft met 
de eigenaar of beheerder van het gebouw. De Regie 
der Gebouwen treedt hierbij voor de diensten van de 
federale overheid immers op als huurder. Zij werd 
verplicht om de door de Post (de vroegere huurder) 
aangegane verbintenissen over te nemen.

Verhuis naar het WTC II-gebouw

Begin 2009 werd ontegenzeglijk gekenmerkt door 
de verhuis van het CGVS. In januari 2009 verliet 
het CGVS namelijk zijn lokalen in de North Gate en 
vestigde zich in het WTC II-gebouw, in de buurt van 
het Noordstation. De verhuis, die in twee fasen verliep, 
eindigde half maart 2009.

De verhuis van het CGVS bleek een dynamisch proces 
te zijn waarin de medewerkers een centrale plaats 
innamen. Zij werden correct geïnformeerd en in de 
mate van het mogelijke bij het hele proces betrokken. 
Deze verhuis vormde eveneens de gelegenheid om 
de infrastructuur van het CGVS te verbeteren, zowel 
voor de medewerkers als voor de asielzoekers en hun 
begeleiders. 

Het is namelijk zeer belangrijk dat het gehoor van 
de asielzoeker (een sleutelmoment in de procedure) 
verloopt in een serene omgeving en in een rustgevend 
klimaat dat de nodige vertrouwelijkheid garandeert. 
Daarom werd bijzondere aandacht geschonken 
aan de inrichting van een vijftigtal nieuwe moderne 
gehoorlokalen.

Voor de inrichting van die lokalen liet het CGVS zich 
inspireren door de ervaring van andere Europese 
asielinstanties. Wat het sociologische aspect en 
de binnendecoratie betreft, ging het CGVS te 
rade bij een bedrijf dat concepten voor optimale 
werkomstandigheden ontwikkelt. Bovendien gaf het 
CGVS zijn medewerkers, in het kader van de relflectie 
rond kwaliteitsverbetering van het werk, de kans om 
na te denken over en aanbevelingen te formuleren 
omtrent de meest gunstige context voor het gehoor.

Bij de keuzes die werden gemaakt over de inrichting, 
was het welzijn van asielzoekers en externe bezoekers 
maar ook van de CGVS-medewerkers en van de tolken 
doorslaggevend. Het CGVS beoogt immers, in het 
kader van een humane en kwalitatieve asielprocedure, 

aan haar klanten een goede dienstverlening te 
garanderen.

In het vroegere gebouw van het CGVS dienden de 
gehoren noodgedwongen plaats te vinden in de 
bureaus van de medewerkers, die vaak met twee in 
hetzelfde bureau zaten. De nieuwe gehoorlokalen 
vormen een belangrijke sprong voorwaarts op gebied 
van respect voor de privacy van de asielzoekers.

Bovendien beschikt het CGVS voortaan over 
gehoorlokalen die speciaal zijn ingericht voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Een ovaal 
bureau, een warm decor en tekengerief, waarmee de 
minderjarige zich non-verbaal kan uitdrukken, dragen 
bij tot een gevoel van veiligheid en tot een goede 
communicatie. 

Naast deze onmisbare gehoorlokalen werd er voor de 
kinderen van de asielzoekers een crèche ingericht zodat 
zij zich kunnen ontspannen terwijl hun ouders worden 
gehoord. Deze crèche beschikt over vier speelhoekjes 
(spelen, kleuren, lezen en tv kijken). Bovendien 
beschikt de crèche over het nodige materiaal om de 
allerkleinsten te kunnen verzorgen.

Op 20 februari 2009 werden deze nieuwe gehoorlokalen 
in aanwezigheid van de pers officieel ingewijd door 
Annemie Turtelboom, minister bevoegd voor migratie- 
en asielbeleid.
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Om	de	delicate	verhuisoperatie	tot	een	goed	
einde	te	brengen	stelde	het	CGVS	Jan	Donvil	
aan	als	verhuiscoördinator.	

Waarin	bestond	uw	rol	als	verhuiscoördina-
tor?
Omwille van de grootschaligheid van het 
verhuisproject, besliste het CGVS niets aan het 
toeval over te laten. Eind 2007 werd ik, na een 
interne selectie, aangeduid als verhuiscoördinator. 
Mijn taak bestond erin de verhuis voor te bereiden, 
de renovatie van de WTC II op te volgen en ervoor 
te zorgen dat het CGVS ook tijdens de verhuis 
tussen januari en maart 2009 operationeel bleef. 
Ik werkte aan de hand van een draaiboek dat ik op 
maat van het CGVS opstelde. Dit draaiboek vormde 
de basis van een goed georkestreerd proces. Het 
kan ook dienst doen als leidraad voor andere 
instanties die in de toekomst een verhuis gepland 
hebben. In mijn opdracht werd ik bijgestaan door 
meerdere verhuisassistenten.

Wat	waren	 de	 grootste	 uitdagingen	 tijdens	
deze	verhuis?
Als jobstudent in de verhuissector had ik welis-
waar enige praktische ervaring, maar dat was ook 
alles. Een totaalaanpak plannen (op basis van een 
draaiboek) én realiseren was de grootste uitda-
ging. Daarnaast moest ik het verhuisbudget cor-
rect en nuttig beheren en goede keuzes maken. 
Zo beslisten we te investeren in VOIP (Voice Over 
IP, telefonie via internet) ter vervanging van de 
analoge telefonie en richtten we geheel nieu-
we ruimtes in waarin asielzoekers worden geïn-
terviewd. Daarnaast vormde het tijdig publiceren 
van een bestek voor de selectie van een verhuis-
firma een grote uitdaging. En op het moment van 
de verhuis zelf bezorgde het veelvuldig defect van 
de enige goederenlift me toch af en toe wat kop-
zorgen. Op zo'n momenten was het belangrijk dat 
ik de planning tijdig bijstuurde en dat ik rust bleef 
uitstralen naar de directie, de verhuisassistenten 
en de medewerkers.

Wat	zijn,	achteraf	gezien,	de	lessen	die	u	uit	
deze	ervaring	hebt	getrokken?	
Een eerste belangrijke les die ik geleerd heb is dat 
je een grote uitdaging positief moet bekijken en 
moet beschouwen als een opportuniteit. Je krijgt 
een kans om zeer veel bij te leren en jezelf verder 
te ontwikkelen. Daarnaast moet je ook het wiel 
niet heruitvinden: tracht niet alles zelf te doen of 
zelf te bedenken. Voor grote projecten zoals de 
verhuis van het CGVS mag je niet vergeten om 
tijdig te delegeren. Ik heb ook collega’s, inclusief 
van andere FOD’s, geconsulteerd en geluisterd 
naar hun bevindingen en ervaringen. Tenslotte heb 
ik in mijn functie als verhuiscoördinator geleerd 
dat voor bijna alles een oplossing bestaat. Het 
belangrijkste is creatief te zijn en durven “out of 
the box” te denken.

Interview	Jan	Donvil
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De	commissarissen

Het CGVS wordt sinds januari 2005 geleid door commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. Hij wordt bijgestaan 
door een Franstalige en Nederlandstalige adjunct, François Bienfait en Eva Vissers.

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 ad interim)

Commissaris-generaal
Dirk Van den Bulck

Adjunct-commissaris
François Bienfait

Adjunct-commissaris
Eva Vissers
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mailto:CGRA-CGVS.Afrique@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
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Asielinstanties

De instanties die tijdens de asielprocedure tussenbeide 
komen, zijn: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), 
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 
de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelin-
genbetwistingen (RvV). 

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.

De Dienst Vreemdelingenzaken

Een vreemdeling die een asielaanvraag wenst in te 
dienen, moet dit doen bij de DVZ (via een aanvraag 
bij aankomst aan de grens of binnen de 8 werkda-
gen na aankomst op het Belgische grondgebied op de 
kantoren van de DVZ). De DVZ registreert de asiel-
aanvraag en neemt een verklaring af met betrek-
king tot de identiteit, de herkomst en de reisweg van 
de vreemdeling. Bij de registratie wordt ook meteen 
de proceduretaal (Nederlands of Frans) bepaald en 
wordt een tolk voorzien indien de asielzoeker de pro-
ceduretaal niet machtig is. 

De DVZ-ambtenaar vult eveneens met de asielzoeker 
een CGVS-vragenlijst in. Deze heeft betrekking op de 
redenen die de vreemdeling ertoe hebben aangezet om 
een asielaanvraag in te dienen en op de mogelijkheden 
tot terugkeer naar het land waaruit hij/zij gevlucht is. 
Deze vragenlijst dient later in de procedure als basis 
voor de voorbereiding van het interview op het CGVS.

De DVZ is bevoegd voor de vaststelling van de EU-lid-
staat (+ Noorwegen en Ijsland) die verantwoordelijk 
is om de asielaanvraag te behandelen.

De vreemdeling wiens asielaanvraag wordt gewei-
gerd, kan een nieuwe asielaanvraag indienen. Deze 
aanvraag wordt door de DVZ slechts in overweging 
genomen op voorwaarde dat de vreemdeling nieuwe 
relevante elementen aanbrengt. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is eveneens bevoegd 
voor de vasthouding van de asielzoeker en voor de 
betekening van een bevel om het grondgebied te ver-
laten.

Het Commissariaat-generaal voor 
de Vluchtelingen en de Staatlozen

Het CGVS is, als onafhankelijke administratieve 
instantie die een centrale plaats inneemt in de 
asielprocedure, de enige instantie met onderzoeksbe-
voegdheid. 

Het CGVS is bevoegd om de vluchtelingenstatus 
te erkennen of te weigeren en om de subsidiaire 
beschermingsstatus toe te kennen of te weigeren. Het 
onderzoekt automatisch alle asielaanvragen, eerst in 
het kader van het Vluchtelingenverdrag, vervolgens in 
het kader van de subsidiaire bescherming. 

Indien de asielzoeker beantwoordt aan de criteria 
van het Vluchtelingenverdrag, wordt hij erkend als 
vluchteling. Indien de asielzoeker geen vluchteling 
is maar indien hij een reëel risico op ernstige schade 
loopt in geval van terugkeer naar zijn land, zal hem 
de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend. 
In de andere gevallen neemt de commissaris-gene-
raal een beslissing tot weigering van toekenning van 
internationale bescherming. 

In elk dossier neemt het CGVS één beslissing die 
internationale bescherming (vluchtelingenstatus of 
subsidiaire bescherming) verleent of weigert. Tegen 
deze beslissing kan bij de Raad voor Vreemde-
lingenbetwistingen een beroep worden ingediend.

In het geval een asielaanvraag ingediend wordt 
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 verklaring van de asielzoeker niet duidelijk een 
gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op 
ernstige schade blijkt. Binnen 5 werkdagen moet een 
beslissing worden genomen.

De Raad voor Vreemdelingenbe-
twistingen

Elke asielzoeker (met uitzondering van de EU-on-
derdanen) heeft de mogelijkheid om een schorsend 
beroep in te dienen tegen de beslissing van het CGVS. 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is als be-
roepsinstantie bevoegd om de beslissing van het 
CGVS te bevestigen (weigering) of te hervormen 
(alsnog toekennen van de oorspronkelijk geweigerde 
status). De Raad kan dus internationale bescherming 
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toekennen of wei geren. Verder kan de Raad de beslis-
sing van de commissaris-generaal vernietigen wegens 
substantiële onregelmatig heden die niet kunnen 
worden hersteld door de Raad of omdat essentiële 
elementen ontbreken zodat de Raad niet kan komen 
tot een beslissing zonder dat aanvullend onderzoek 
wordt uitgevoerd. Nu de Raad niet beschikt over een 
eigen onderzoeksbevoegdheid, zal het CGVS na ver-
nietiging van zijn beslissing het onderzoek moeten 
voortzetten en een nieuwe beslissing moeten nemen. 

De beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwis-
tingen moeten worden ingediend binnen 30 dagen na 
de betekening van de beslissing van het CGVS (beroep 
volle rechtsmacht). Binnen diezelfde termijn kan de 
bevoegde minister een beroep tegen een beslissing tot 
erkenning van de vluchtelingenstatus of tot toekenning 
van subsidiaire bescherming door het CGVS indienen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 
bovendien bevoegd om beslissingen van het CGVS 
voor onderdanen van de Europese Unie of een 
kandidaat-lidstaat te vernietigen. De vernietigings-
beroepen moeten worden ingediend binnen 30 dagen 
na de betekening van de aangevochten beslissing 
(annulatieberoep). 

Het indienen van het beroep schort de uitvoering van 
de betwiste beslissing op. De asielzoeker kan dus niet 
verwijderd worden vooraleer de Raad voor Vreemde-
lingenbetwistingen een uitspraak heeft gedaan.

De beslissingen van de RvV zijn alleen vatbaar 
voor beroep in cassatie voor de Raad van State. 
Er is een zogenaamde filterprocedure voorzien. 
Elk cassatieberoep wordt onderworpen aan een 
onderzoek inzake toelaatbaarheid. De beroepen 
worden “niet toelaatbaar” verklaard indien de Raad 
van State niet bevoegd of zonder rechtsmacht is, of 
wanneer de beroepen zonder voorwerp of kennelijk 
onont vankelijk zijn. De termijn voor het instellen van 
een cassatieberoep is 30 dagen na betekening van de 
beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen.

Waarde CGVS:

Onpartijdigheid: 
elke asielaanvraag 
wordt individueel en 
onbevooroordeeld 
onderzocht. De 
beslissingen worden 
los van persoonlijke 
belangen, voorkeuren 
of gevoelens genomen



raaD voor vreemDelingenbetwistingen (rvv)
De RvV kan de beslissingen van het CGVS

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

erkenning 
vluchtelingenstatus

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

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

***  Er wordt een filterprocedure toegepast, d.w.z. dat niet alle beroepen worden toegelaten.

erkenning 
vluchtelingenstatus*
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Schema	asielprocedure
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Vluchtelingenstatus

De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de 
vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève1. 
Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag definieert als 
vluchteling: “de persoon die een gegronde vrees heeft 
voor vervolging om reden van zijn of haar ras, religie, 
nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot 
een bepaalde sociale groep, die zich buiten zijn of 
haar land van herkomst bevindt en die omwille van 
die vrees de bescherming van dat land niet kan of wil 
inroepen”.

De minimumcriteria worden verder uitgewerkt in de 
Vreemdelingenwet2. De wettelijke verankering van de 
minimumcriteria biedt een bijkomende garantie tegen 
een restrictieve interpretatie. Het CGVS hanteerde in 
de praktijk al lange tijd een ruime interpretatie van het 
begrip vluchteling. Om die reden had de invoering van 
de criteria geen weerslag op de praktijk. 

De definitie van vluchteling biedt dus een ruime 
mogelijkheid tot bescherming, voor zeer veel situaties. 
Het is een misvatting dat die definitie beperkt zou zijn 
tot het bieden van bescherming aan situaties van 
vervolging om politieke redenen.

Zo vallen vervolging door niet-statelijke actoren 
waartegen de staat geen bescherming kan bieden 
(bijvoorbeeld vervolging door rebellen in Algerije) 
en gendergerelateerde problemen zoals genitale 
verminking, gedwongen huwelijk en vervolging 
omwille van homoseksuele geaardheid, in België 
binnen de definitie van vluchteling. Personen afkomstig 
uit Tsjetsjenië worden, indien er bijzondere redenen 
van vervolging zijn, beschouwd als slachtoffers van 
vervolging omwille van etnische of politieke redenen 
en worden dus eveneens als vluchteling erkend. 

1 Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet.
2 Artikel 48/3, § 2-5 van de Vreemdelingenwet 
(ingevoegd bij wet van 15 september 2006).

Subsidiaire	beschermings-
status

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend 
aan “de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingensta-
tus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen 
op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegen-
de gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer 
hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van 
een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoon-
lijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op 
ernstige schade (…) en die zich niet onder de bescher-
ming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen 
en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in 
artikel 55/4, valt.”3

De definitie bevat volgende constitutieve elementen: 

 � geen medische redenen (artikel 9ter Vreemdelin-
genwet4)

 � zwaarwegende gronden

 � reëel risico

 � ernstige schade

Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of

b) foltering of onmenselijke of vernederende behande-
ling 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.5

Het aantal personen aan wie de subsidiaire 
beschermingsstatus werd toegekend blijft relatief 
beperkt. Dit is te wijten aan het feit dat de Belgische 
asielinstanties (het CGVS en de RvV) primauteit geven 
aan de toekenning van de vluchtelingenstatus en een 
ruime interpretatie van de definitie van vluchteling 
hanteren. Zo wordt voor vele situaties waarvoor in

3 Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet.
4 Voor de beoordeling van medische elementen 
dient men een aanvraag voor een machtiging tot ver-
blijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde.
5 Artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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andere landen de subsidiaire beschermingsstatus wordt 
toegekend in België eerder de vluchtelingenstatus 
toegekend.

Bij de toepassing van de subsidiaire bescherming komen 
situaties onder a) en b) in de praktijk zelden voor. Als 
zij voorkomen gaat het om situaties die in aanmerking 
komen voor de erkenning van de vluchtelingenstatus 
of voor uitsluiting (wegens ernstige aanwijzingen van 
betrokkenheid bij misdrijven tegen de menselijkheid 
of een ernstig gemeenrechtelijk misdrijf). 

Informatie	 voor	 asielzoekers	 ter	 voor-
bereiding	op	het	gehoor	op	het	CGVS	in	
het	 kader	 van	 het	 onderzoek	 van	 een	
asielaanvraag

Elke asielzoeker kan rekenen op een individueel 
en grondig onderzoek van zijn asielaanvraag. 
Bij het gehoor op het CGVS heeft de asielzoeker 
de mogelijkheid om alle feiten en elementen ter 
staving van zijn asielaanvraag in detail toe te 
lichten. Om te weten of de vluchtelingenstatus 
of de subsidiaire beschermingsstatus moet 
worden toegekend, wordt de geloofwaardigheid 
van de verklaringen van de asielzoeker over zijn 
identiteit, zijn herkomst, zijn nationaliteit, zijn 
profiel, de aangehaalde feiten enz. onderzocht.

Tijdens de procedure wordt van de asielzoeker 
verwacht dat hij altijd de waarheid zegt. Foute 
of onnauwkeurige verklaringen kunnen namelijk 
de weigering van een asielaanvraag tot gevolg 
hebben. Zo is het niet opportuun te luisteren naar 
personen die aanbevelen om feiten toe te voegen, 
te verzinnen of anders voor te stellen.

De asielzoeker moet alle documenten in zijn 
bezit (die zijn identiteit, zijn herkomst, zijn 
reisweg alsook de aangehaalde feiten bewijzen) 
voorleggen. Bij voorkeur legt hij originele 
documenten voor. Hij mag geen documenten 
achterhouden. Indien hij over geen documenten 
beschikt moet hij alles in het werk stellen om 
documenten ter staving van zijn asielaanvraag te 
verkrijgen.

In sommige gevallen stelt het CGVS pogingen 
tot manifeste fraude vast. Het CGVS wordt ge-

confronteerd met ongeloofwaardige verklaringen 
over de herkomst of het profiel van de asielzoe-
ker. Als de asielzoeker de waarheid niet vertelt, 
kan het CGVS zijn situatie niet correct evalueren 
en beoordelen en moet het bijgevolg een weige-
ringsbeslissing nemen.

Dat wil niet zeggen dat het kleinste element dat de 
geloofwaardigheid van de asielzoeker in twijfel kan 
trekken, aanleiding geeft tot een weigeringsbe-
slissing. Om de behoefte aan bescherming correct 
te beoordelen, baseert het CGVS zich altijd op alle 
elementen van het dossier en schat het relatieve 
belang ervan in. Daarom moet het dossier echter 
een minimum aan elementen bevatten zodat de 
asielinstantie zich een exact beeld kan vormen 
van de reële behoefte aan bescherming. De 
asielzoeker moet met andere woorden voldoende 
informatie aanbrengen zodat het CGVS zich een 
beeld van zijn reële situatie kan vormen. Als de 
asielzoeker niet aan deze plicht tot medewerking 
voldoet, zal het CGVS de reële behoefte aan 
bescherming niet kunnen beoordelen.

Een brochure voor asielzoekers met alle nuttige 
informatie over de asielprocedure in België 
(beschikbaar in 8 talen) wordt uitgedeeld bij 
registratie van de aanvraag bij de DVZ en kan op 
de website van het CGVS (www.cgvs.be) worden 
gedownload.

In de meeste gevallen waarin de subsidiaire 
beschermingsstatus verleend werd, gaat het om 
situaties waarin er een reëel risico op willekeurig 
geweld tengevolge van een gewapend conflict (dus 
schade onder c)) werd vastgesteld.

http://www.cgvs.be/
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Waarde CGVS:

Integriteit: 
betrouwbaarheid, 
eerlijkheid



63

Ja
a
rv
e
rs
la
g
	2
0
0
9

Colofon 
Jaarverslag CGVS 2009

Brussel, juni 2010

Verantwoordelijke	uitgever

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen

Dirk Van den Bulck

WTC II, Koning Albert II-laan 26 A, 1000 BRUSSEL

cgvs.info@ibz.fgov.be

www.cgvs.be

Algemene	coördinatie

Damien Dermaux

Hoofdredactie

Damien Dermaux, An Michiels, Tine Van Valckenborgh

Redactie

Ewout Adriaens, Eric Anciaux, Valentine Audate, Geert 

Beirnaert, François Bienfait, Hedwige de Biourge, Geert 

Breckpot, Michèle Cappuyns, Damien Dermaux, Pierre 

Deschepper, Jan Donvil, Serge Fievez, Muriel Frémal, 

Stéphanie Gosseries, Anita Jans, Luc Quintyn, Catherine 

Stessels, Bart Theunis, Camille Thissen, Dirk Van den Bulck, 

Steven Van der Poten, An Vandeven, Tine Van Valckenborgh, 

Ruth Willems

Grafisch	ontwerp	en	lay-out

Wim De Graeve

Foto's

Wouter Van Vaerenbergh

Statistieken

Colette Jouant, Raoul Meers, Pascal Robaeys 

Vertaling

Andy De Staercke, Hans Hoebeke, Philippe Oubelhaj, 

Caroline Pelzer

Druk

Gedrukt op Cyclus Print (100% recyclagepapier)

bij Enschedé - Brussel

Ce	rapport	annuel	existe	aussi	en	français.

Dit jaarverslag is beschikbaar in pdf-formaat op de website 

van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen: www.cgvs.be

Alle rechten voorbehouden / niets uit deze uitgAve mAg worden ver-
veelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel vAn druk, fotokopie, 
microfilm of op welke Andere wijze dAn ook, zonder voorAfgAAnde 
schriftelijke toestemming vAn de uitgever.

mailto:cgra.info@ibz.fgov.be
http://www.cgra.be
http://www.cgra.be


commissariaat-generaal
voor De vluchtelingen en De staatlozen

WTC	II
Koning	Albert	II-laan	26	A

1000	BRUSSEL
'	02	205	51	11
7 02	205	51	15

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

http://www.cgra.be
http://www.cgra.be

	Inleiding
	Voorwoord
	Asiel in cijfers
	Evolutie van het aantal asielaanvragen
	Herkomstlanden van de asielzoekers
	Tendensen

	Evolutie van het aantal asielaanvragen ingediend in de buurlanden
	Beslissingen
	Erkenning van de vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

	Uitsluiting, opheffing en intrekking
	Behandelingstermijnen
	Uitreiking van documenten

	Activiteiten van het CGVS
	Opdracht 
	Strategische doelstellingen
	Wettelijk kader
	Dossierbehandeling en ondersteuning
	Dossierbehandeling in de praktijk
	Projecten ter verbetering van de kwaliteit
	Kwaliteitswerkgroepen
	European Asylum Curriculum (EAC)

	Evaluatie van de asielprocedure door de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken
	Coördinatoren
	Gender 
	Psy-support
	Mensensmokkel, mensenhandel en openbare orde
	Staatlozen

	Cedoca, de documentatie- en researchdienst
	Informatieverzameling in de landen van herkomst


	Tolkendienst
	Cassatiearrest van de Raad van State van 28 mei 2009
	Juridische dienst 
	De verdediging van beslissingen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
	De verdediging van beslissingen bij de Raad van State
	Ondersteunende taken

	Het verbeteren van de informatiehuishouding
	Dynamiek tussen Cedoca en de verschillende stakeholders
	Cedoca als partner in internationale projecten 

	Horizontale diensten
	De personeelsdienst
	Nieuwe selecties
	Stages van attachés en administratief assistenten  “Asiel en Migratie”
	Tevredenheidsenquête FOD Binnenlandse Zaken
	Telewerk 

	Het Kennis- en Leercentrum
	Dienst Internationale Betrekkingen
	Dienst Communicatie – Informatie – Pers
	Interne communicatie
	Externe communicatie


	Helpdesk

	Het CGVS op internationaal niveau
	Globale aanpak
	Externe dimensie van asiel
	Regionale beschermingsprogramma’s
	Hervestiging

	Solidariteit tussen de EU-lidstaten
	Een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem
	Wetgevende initiatieven


	Praktische samenwerking
	Betrokkenheid, ook in de toekomst

	Organisatie
	Middelen
	Personeelssterkte
	Verhuis naar het WTC II-gebouw

	Overzicht van de commissarissen
	Organogram

	De asielprocedure
	Asielinstanties
	De Dienst Vreemdelingenzaken
	Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
	De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

	Schema asielprocedure
	Vluchtelingenstatus
	Subsidiaire beschermingsstatus


	Colofon 



