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2011 Jaarverslag
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 Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat overgemaakt. Dit verslag verduidelijkt niet alleen de werking van
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (CGVS), maar biedt eveneens een algemeen
overzicht van de asielproblematiek in België.
Dit vierentwintigste jaarverslag betreft het werkingsjaar
2011.
Het CGVS werd opgericht in 1988. Op dat moment werd
een einde gesteld aan de delegatie van de bevoegdheid
aan de vertegenwoordiger in België van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
(UNHCR). Deze bevoegdheid werd overgenomen door het
CGVS, een onafhankelijke administratieve overheidsinstelling.
De opdracht van het CGVS is het bieden van bescherming aan vreemdelingen die een gegronde vrees hebben
voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico
lopen op ernstige schade in geval van een terugkeer naar
hun land (subsidiaire bescherming). Het CGVS onderzoekt
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
Het voorbije jaar stond opnieuw in het teken van de asiel-

eerste helft van 2012. Staatssecretaris voor het asiel- en

crisis. Begin 2011 maakte de regering in lopende zaken, in

migratiebeleid Maggie De Block voorziet in bijkomende

aansluiting op de crisissituatie eind 2010, bijkomende fi-

maatregelen om asielmisbruik te voorkomen en het geïn-

nanciële middelen vrij voor de asielinstanties en voor de

tegreerd beleid verder te versterken. Het CGVS is daarin

opvang. De basis voor een geïntegreerd asielbeleid werd

een flexibele partner die voortdurend de evolutie van

gelegd: een snellere behandeling van asielaanvragen en

de instroom opvolgt en nagaat hoe het beleid effectie-

van aanvragen tot regularisatie, ontradingscampagnes in

ver en efficiënter kan worden gemaakt. We doen dit zowel

herkomstlanden, een versterking van het terugkeerbe-

intern als in samenwerking met ketenpartners en externe

leid, … .

consultants. Indien het CGVS voor 2012 op een volledi-

Niet alle maatregelen leidden tot onmiddellijk resultaat.
Het aantal asielaanvragen steeg in de tweede helft van
2011 sterker dan voorzien. Bij het opstellen van een ac-

ge personeelsbezetting zoals eind 2011 kan rekenen, dan
kunnen we verdergaan op de ingeslagen weg en de beslissingscapaciteit verder verhogen.

tieplan in april 2011 hield men rekening met een maande-

Het CGVS is bereid ver te gaan in haar zoektocht naar

lijkse gemiddelde instroom van 2.000 asielaanvragen. In

een efficiënt asielbeleid. Daarbij mag echter niet geraakt

oktober 2011 was de instroom gestegen tot 2.604, heel

worden aan de missie – tot bescherming van vluchtelin-

wat hoger dan het Europees gemiddelde. Omwille van

gen – of het welzijn van de medewerkers. Het zou con-

heel wat factoren (perceptie, diaspora, …), die niet recht-

traproductief zijn de werkdruk op de protection officers

streeks met de asielprocedure te maken hebben, verkie-

en andere medewerkers onredelijk op te voeren. Het zou

zen asielzoekers naar België te komen en niet naar een

tevens in strijd zijn met de opdracht van het CGVS en in-

ander land. Door de hoge instroom nam de druk op de op-

ternationaalrechtelijke verplichtingen om maatregelen te

vangstructuren opnieuw sterk toe.

nemen die een kwaliteitsvolle behandeling van een asiel-

Snel beslissen is één van de pijlers van het geïntegreerd

aanvraag in het gedrang brengen. Elke asielzoeker kan

asielbeleid. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchte-

blijven rekenen op een effectieve beoordeling van zijn

lingen en de Staatlozen speelt hierbij een sleutelrol. Ik en

vrees voor vervolging of van het risico dat hij loopt bij te-

mijn medewerkers zijn ons hiervan ten volle bewust. In

rugkeer naar zijn land. Dit blijft gelden voor alle asielzoe-

2011 lag het aantal beslissingen 87,7% hoger dan in 2009

kers, ook zij die afkomstig zijn uit een zogenaamd ‘veilig

en 45,8% hoger dan in 2010. Het CGVS telt meer mede-

land van herkomst’.

werkers dan ooit. Zij zijn ook gemiddeld productiever. Dat

Ook op het CGVS zijn er nog mogelijkheden om de or-

komt door een reeks interne maatregelen die de efficiëntie verhoogden, maar zeker ook door hun dagelijkse inzet
en engagement.

ganisatie en de processen verder te stroomlijnen. De afgelopen jaren investeerde het CGVS reeds sterk in de
informatisering van het kernproces van de dossierbe-

In 2012 zal het CGVS al het mogelijke doen om te voor-

handeling. Maar er zijn grenzen. Het individuele gehoor

komen dat op het einde van het jaar opnieuw een acute

van een asielzoeker door een protection officer, de indi-

crisissituatie ontstaat. Het is goed vast te stellen dat de

viduele beoordeling van zijn relaas, de grondige analyse

fundamenten van het asielbeleid vandaag sterker zijn

van de informatie over de vaak wijzigende situatie in een

dan vorig jaar. Het aantal asielaanvragen daalde in de

herkomstland zijn cruciaal voor een correcte beoordeling

2
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van een asielaanvraag. Deze sleutelmomenten kunnen
niet geautomatiseerd worden. Hierdoor onderscheidt het
asielproces zich van bepaalde migratieprocessen waar dit
wel mogelijk is. Ook in andere landen waar men verregaande asielhervormingen doorvoerde, kwam men tot
deze conclusie. Zo werd in Nederland de beoordeling van
visumaanvragen of aanvragen tot gezinshereniging verregaand geautomatiseerd. Voor het onderzoek van een
asielaanvraag bleek dit niet mogelijk. Om die reden kan
het CGVS niet op dezelfde manier inhaken op de informatiseringstendens die we in andere departementen en organisaties vaststellen.
De medewerkers van het CGVS blijven dag in dag uit hun
opdracht op een evenwichtige wijze en met overtuiging

© Wouter Van Vaerenbergh

uitvoeren. Kwaliteit en efficiëntie staan hierbij voorop.

Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Brussel, mei 2012

Jaarverslag cgvs 2011

|

3

2011 en de 60ste verjaardag van het
Internationaal Verdrag betreffende
de Status van Vluchtelingen
In 2011 vierde het Hoog Commissariaat van de Verenigde

Een steeds complexer wordende internationale context,

Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) de 60ste verjaar-

gecombineerd met een globale economische crisis, zorgt

dag van het Internationaal Verdrag betreffende de Status

ervoor dat het steeds moeilijker wordt om oplossingen

van Vluchtelingen. Ondanks de vaak schrijnende nood

te vinden voor de miljoenen vluchtelingen, ontheem-

aan internationale bescherming voor vluchtelingen, is het

den en staatlozen in de wereld. Internationale samen-

woord ‘vieren’ hier toepasselijk. Het verdrag bescherm-

werking blijft essentieel voor effectieve bescherming en

de de voorbije zestig jaar miljoenen mensen tegen vervol-

het vinden van duurzame oplossingen voor vluchtelingen.

ging. Het gaf hen rechten en de kans om voor zichzelf en

Voor een land zoals Kenia dat enkel en alleen in Dadaab

hun familie een nieuw leven op te bouwen.

550.000 vluchtelingen opvangt - stel u hierbij een ‘kamp’

2011 werd getekend door een aantal belangrijke humanitaire crisissituaties. Eén daarvan voltrok zich voor de
deur van Europa. Ten gevolge van de ontwikkelingen in

ter grootte van Antwerpen of tweemaal de grootte van
Luik voor - zijn buitenlandse hulp en internationale solidariteit onontbeerlijk.

Noord-Afrika zochten talloze vluchtelingen hun toevlucht

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat van iedere

in andere landen. Duizenden mensen riskeerden hun

tien vluchtelingen wereldwijd er momenteel acht worden

leven in een poging Europa te bereiken. In 2011 kwamen

opgevangen in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd waait in

minstens 1.500 personen om tijdens hun overtocht op de

meer geïndustrialiseerde samenlevingen, waar het aantal

Middellandse Zee. Een verbijsterend aantal.

vluchtelingen in vergelijking klein en meer beheersbaar

In de zomer van 2011 verslechterde de situatie in Somalië,
een land dat al decennia lang wordt geteisterd door
conflict. Door dit aanhoudende conflict en de droogte
waren er in juni 2011 anderhalf miljoen ontheemden in
Somalië zelf, en waren bijna 800.000 mensen het land ontvlucht. We zien vandaag ook nog steeds de gevolgen van
crisissituaties zoals in Irak en Afghanistan. En er zijn ook
nieuwe factoren die mensen ertoe dwingen hun (t)huis te
verlaten, zoals natuurrampen of de gevolgen van klimaatverandering. We worden ons ook meer bewust van andere
vormen van vervolging en geweld, door milities, criminele organisaties en zelfs familieleden. 60 jaar na zijn on-

is, een kritische en intolerante wind. De druk op de autoriteiten om de instroom te beperken, om de asielprocedure sneller af te handelen en om kosten te besparen
wordt opgevoerd. Ondanks de inspanningen die worden
geleverd door de verantwoordelijke diensten wordt België
de laatste jaren geconfronteerd met een opvangcrisis,
die vooral in de winter bijzonder acuut wordt. De afstemming van de werking van de verschillende verantwoordelijke diensten en het op die manier maximaal benutten van
hun complementaire sterktes kan een structurele oplossing bieden. De efficiënte inzet van voldoende middelen
blijft hierbij noodzakelijk.

dertekening blijft het Vluchtelingenverdrag niet enkel een

Als UNHCR steunen we de ontwikkeling van efficiënte-

actueel instrument voor internationale bescherming van

re procedures ten volle, maar deze mag niet ten koste

vluchtelingen, het is tevens relevanter dan ooit geworden.

gaan van kwaliteit en fundamentele waarborgen. Hiervoor

4
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staat te veel op het spel. Vluchtelingen mogen niet de prijs

naar wat nog moet gedaan worden. Hetzelfde kan gezegd

betalen van een beleid of praktijken die illegale migratie

worden voor het Vluchtelingenverdrag van 1951. De beste

willen bestrijden. België werd in 2011 geconfronteerd met

manier om de 60ste verjaardag van het Verdrag te vieren

een verdere stijging van het aantal asielaanvragen maar

en de geest waarin het is opgesteld te eren, is door ef-

moet zijn kwalitatief hoogstaand asielsysteem, met de

fectieve bescherming te bieden aan de mannen, vrouwen

noodzakelijke waarborgen voor bescherming van vluchte-

en kinderen die deze bescherming nodig hebben. Als Re-

lingen en respect voor mensenrechten, koesteren. UNHCR

gionale Vertegenwoordiging van het Hoog Commissari-

steunt daarom volledig de inspanningen die de betrokken

aat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen hebben

autoriteiten hebben gedaan en het engagement dat zij zijn

wij in het verleden steeds een constructieve dialoog on-

aangegaan.

derhouden en succesvol samengewerkt met zowel het

UNHCR is de commissaris-generaal zeer dankbaar voor
de constructieve samenwerking bij het onderzoek naar de
mate waarin de toepassing van de Kwalificatierichtlijn internationale bescherming biedt aan personen die vluchten
voor situaties van willekeurig geweld. Dit onderzoek

CGVS als de andere Belgische autoriteiten en het middenveld. Samen zullen we ook verder mannen, vrouwen en
kinderen blijven beschermen tegen vervolging en geweld.
Samen zullen we deze fundamentele waarden van een
verdraagzame maatschappij blijven beschermen.

leidde tot de publicatie van het rapport ‘Safe at Last? Law
and Practice in Selected EU Member States with Respect
to Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate Violence’ in juli
2011. Wij hopen dat deze constructieve samenwerking zal
worden voortgezet in het kader van het Europese Credo–
Project. Dit project beoogt bij te dragen tot een beter gestructureerde, objectieve, kwaliteitsvolle en beschermingsgerichte evaluatie van geloofwaardigheid en tot een
meer geharmoniseerde benadering.
Als centrale asielinstantie is het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een belangrijke
schakel in de procedure en vervult het een essentiële rol.
Het is verantwoordelijk om te bepalen of een asielzoeker
een gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel
risico zou lopen op ernstige schade bij terugkeer naar
zijn of haar land van herkomst, en of hij of zij in aanmerking komt voor internationale bescherming. Hierbij
moet rekening worden gehouden met internationale en
Europese regels en nationale wetgeving. Het werk vereist
nauwgezetheid en expertise, maar ook geduld, inzicht en
empathie. Het wordt vaak bemoeilijkt door culturele, psychologische of andere factoren, terwijl de gevolgen van
© UNHCR

een beslissing vaak enorm zijn: een nieuw begin of ‘terug
naar af’. UNHCR heeft het grootste respect voor deze taak
en verantwoordelijkheid, want de moeilijkheid hiervan
mag niet onderschat worden, en ook de impact ervan op
het lot van ieder individu en diens familie niet.

Pascale Moreau
Regionaal Vertegenwoordiger

Dit jaarverslag is de gelegenheid om terug te kijken en te

Regionale Vertegenwoordiging voor West-Europa

erkennen wat werd verwezenlijkt in 2011. Het is echter

Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de

ook een aansporing en stimulans om vooruit te kijken

Vluchtelingen
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Inge leerde tijdens een intensieve opleiding hoe
ze een gehoor afneemt van een asielzoeker.

1

Asiel in cijfers

1. Asielaanvragen
Voor het vierde jaar op rij steeg het aantal asielaanvragen in België. In 2011 werden 25.479 asielaanvragen
ingediend. Dit is goed voor 33.312 personen met inbegrip van de 7.833 minderjarige kinderen die hun ouder(s)
vergezellen. In de hele Europese Unie nam het aantal asielzoekers met 16,3% toe in vergelijking met 2010. Er
waren in 2011 in België 2.925 asielzoekers per miljoen inwoners. Dit is bijna vijf keer meer dan het Europese
gemiddelde.

1.1 België
Gemiddeld werden in 2011 maandelijks 2.123 asielaanvragen ingediend in België. Sinds 2001 kende België niet
meer een dergelijk hoog maandgemiddelde. Dit betekent
een stijging van 27,8% in vergelijking met het jaar 2010,

“

Een kwart meer asielaanvragen in 2011
vergeleken met het jaar voordien.

”

toen maandelijks gemiddeld 1.662 asielaanvragen werden
ingediend (goed voor 19.941 aanvragen in totaal). Het
aantal asielaanvragen verdubbelde tussen 2008 (12.252)
en 2011. De stijging van de asielaanvragen was vooral
merkbaar vanaf augustus 2011.

De stijging betreft voornamelijk asielzoekers afkomstig
uit Afghanistan: één op 10 asielaanvragen in België werd
ingediend door een persoon afkomstig uit Afghanistan.

Top 10 asielaanvragen per herkomstland 2011

Ook in de andere Europese lidstaten is deze tendens vast

Totaal: 25.479

te stellen. België registreerde 2.758 asielaanvragen van

Afghanistan

2.758

Guinee

zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

1.948

Rusland

1.618

Kosovo

Voor het tweede belangrijkste herkomstland, Guinee,
werd de helft meer asielaanvragen geregistreerd dan het

1.458

Servië

jaar voordien (2.134 in 2011 ten opzichte van 1.398 in

1.109

DR Congo

Afghaanse onderdanen. Dit is bijna een verdubbeling ten
opzichte van 2010 (1.411 asielaanvragen). Vele van hen

2.134

Irak

Pakistan

1. 1. 1. Herkomstlanden

2010). Vooral België en Frankrijk krijgen binnen de EU veel

1.007

asielaanvragen van personen uit Guinee.

933

Macedonië

819

België kent sinds 2008 een stijgend aantal asielaanvragen

Albanië

809

uit Irak. Deze stijging zette zich in 2011 verder. Het aantal asielaanvragen uit Rusland schommelt de laatste jaren

Andere landen: 10.886

Bron: DVZ

rond 1500-1600.
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In 2010 leidde de afschaffing van de visumplicht voor Macedonië en Servië tot een aanzienlijke toename van het
aantal asielaanvragen. In 2011 nam het aantal asielaanvragen door Kosovaren en Macedoniërs met ongeveer een
vierde af ten opzichte van het jaar voordien. Voor Servië
daalde het aantal met 10%. De Westelijke Balkan blijft
echter nog steeds sterk vertegenwoordigd in de top 10
van herkomstlanden voor het hele jaar. Het aantal asielaanvragen uit Albanië verviervoudigde in 2011 (809 asielaanvragen ten opzichte van 204 in 2010). Na een piek in
oktober 2011, daalde hun aantal scherp. Een ontradingsmissie ter plaatse droeg bij tot een afname van het aantal
asielaanvragen.

1. 1. 2. Landenacties
Om de instroom uit de Balkan in te perken en te ontmoedigen, behandelde het CGVS deze asielaanvragen prioritair.
In de meeste gevallen nam het CGVS in deze dossiers een
beslissing binnen de drie maanden na het indienen van de
asielaanvraag. Het grootste gedeelte van de asielaanvragen uit deze landen werd geweigerd. Deze asielaanvragen zijn voornamelijk ingegeven door socio-economische
motieven. Door de asielzoeker binnen een korte termijn
een antwoord te geven op zijn asielaanvraag geeft het
CGVS een duidelijk signaal dat wie geen gegronde redenen heeft, geen aanspraak kan maken op asiel in België.
Maatregelen rond ontrading, versnelde behandeling en

De Democratische Republiek Congo, op de zevende plaats

een versterkt en geïntegreerd vrijwillig terugkeerbeleid

in de top 10, kende een stijging met 28% ten opzichte van

leidden tot een eerste daling van het aantal asielaanvra-

het jaar voordien (1.007 asielaanvragen ten opzichte van

gen uit de Balkan.

786 in 2010). Het aantal asielaanvragen ingediend door
personen afkomstig uit Pakistan verdriedubbelde bijna
(933 asielaanvragen in 2011 versus 340 in 2010).

Pr ior it aire behandeling
Staatssecretaris voor migratie en asielbeleid Melchior Wathelet
verzocht de asielinstanties vanaf 18 oktober 2010, bij toepassing
van art. 52/2, § 2, 3 van de Vreemdelingenwet, de asielaanvragen
van personen afkomstig uit Servië, Macedonië en Kosovo bij
voorrang te behandelen. Op 21 september 2011 en 20 oktober
2011 verzocht hij de asielinstanties de asielaanvragen van
personen afkomstig uit respectievelijk Bosnië en uit Albanië
prioritair te behandelen.
Om absolute prioriteit te geven aan de behandeling van deze
dossiers en de achterstand voor deze landen binnen de kortste tijd
weg te werken werd de projectsectie gecreëerd. Deze vult de vijf
bestaande geografische secties (Balkan, Oost-Europa, MiddenOosten/Azië, Afrika en Congo) aan. De prioritaire behandeling van
Balkan-dossiers gebeurde individueel en grondig. Elk dossier werd
onderzocht om na te gaan of bescherming nodig was. Later op het
jaar voegde de projectsectie Albanië, Irak, Afghanistan en Guinee
aan haar landenpakket toe.

“

Ontrading ter plaatse, versnelde
behandeling en een vrijwillig terugkeerbeleid
bleken een impact te hebben op de
instroom uit de Westelijke Balkan.

”

Het CGVS rondde in 2011 de landenactie Armenië af. De
‘Actie Armenië’ startte in oktober 2010 en was erop gericht
om de maandelijkse instroom van onrechtmatige asielaanvragen te doen afnemen. De actie werd uitgevoerd in
samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
en Fedasil en combineerde een versnelde behandeling,
ontrading en terugkeer. Het project leidde in 2011 tot een
derde minder asielaanvragen van personen uit Armenië in
vergelijking met 2010.

1. 1. 3. Meervoudige asielaanvragen
20% van het totale aantal asielaanvragen in 2011 (goed
voor 5.149 aanvragen) betrof meervoudige aanvragen.
Dit zijn er de helft meer (51%) dan in 2010 (3.409 meervoudige asielaanvragen). Rusland en Kosovo nemen het
hoogste aantal meervoudige asielaanvragen voor hun
rekening (elk 10%), gevolgd door Guinee, Afghanistan,
Servië en Armenië. Een meervoudige asielaanvraag is een
aanvraag die wordt ingediend nadat eerder al in België
een beslissing over een asielaanvraag werd genomen voor
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dezelfde persoon. Een vreemdeling heeft in België de mogelijkheid een tweede, derde, vierde, … asielaanvraag in
te dienen. Als de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt
in zijn meervoudige asielaanvraag zal het CGVS die asielaanvraag onderzoeken. Als hij een nieuwe asielaanvraag
indient zonder dat hij nieuwe elementen aanbrengt, zal de
DVZ een beslissing van weigering van inoverwegingname
van de vluchtelingenverklaring nemen (bijlage 13 quater).
Sommige meervoudige asielaanvragen zijn gerechtvaardigd, namelijk wanneer de aangebrachte nieuwe elementen wijzen op een vrees voor vervolging of een reëel risico
op ernstige schade. Vaak blijkt echter dat de nieuwe asielaanvraag werd ingediend met het oog op het bekomen
van een opvangplaats of regularisatie van het verblijf.

Aantal enkel- en meervoudige asielaanvragen per jaar
(2002-2011)
5.149

2011

3.409

2010

3.331

2008

2006

2005

2004

2003

2002

16.532

4.261

2009

2007

20.330

2.800

2.187

12.925
8.921

8.315

25.479

‘A siel in België’
DV D en broc hure
Fedasil en het CGVS startten
in 2011 met de verspreiding
van de informatieve DVD en
brochure ‘Asiel in België’. De
DVD informeert de asielzoeker
over de verschillende stappen
in de asielprocedure, de opvang
en zijn rechten en plichten in
België. De DVD is beschikbaar
in 11 talen. Een brochure,
eveneens in 11 talen, licht de
thema’s uit de DVD verder toe.
Sinds eind maart 2011 wordt de
DVD vertoond in de opvangstructuren en ontvangt de asielzoeker
een brochure in zijn taal. Op het einde van het jaar was de brochure
toe aan een derde druk. Dit project kwam tot stand met financiële
ondersteuning door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

19.941

17.186

12.252

11.115

9.400
11.587

2.355

2.026

1.543

1.100

13.602
15.957
13.331
15.357
15.397
16.940
17.705
18.805

Meervoudige asielaanvragen
Enkelvoudige asielaanvragen
Totaal aantal asielaanvragen

Bron: DVZ
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1.2. Europa

aantal asielaanvragen. In absolute cijfers steeg het aan-

Uit Eurostat-cijfers blijkt dat het totale aantal personen

ten opzichte van het jaar voordien het sterkst in Italië

(niet dossiers) dat in 2010 asiel aanvroeg in de EU-27 toe-

(+24.065), België (+5.710), Duitsland (+4.755) en Frank-

nam met 16,3 %, namelijk 301.375 personen in 2011 in

rijk (+3.525). Daarentegen daalde het aantal asielaanvra-

vergelijking met 259.080 personen in 2010.

gen in 2011 ten opzichte van 2010 het opmerkelijkst in

tal asielaanvragen in de lidstaten van de Europese Unie

Zweden (-2.230), Denemarken (-1.115), Cyprus (-1.105)

Top 10 EU-27

en Griekenland (-965).

Aantal asielaanvragen
in 2011
EU-27

Ook per hoofd van de bevolking nam het aandeel van

Per miljoen
inwoners

België verder toe. Daar waar er in 2010 in België 2.410

301.375

600

waren er in 2011 2.925 asielzoekers per miljoen inwoners.
Dit is bijna vijf keer meer dan het Europese gemiddelde:

1

Frankrijk

56.250

865

2

Duitsland

53.260

650

3

Italië

34.115

565

4

België

31 915

2.925

5

Zweden

29.670

3.150

6

Verenigd Koninkrijk

26.430

425

7

Nederland

14.600

875

8

Oostenrijk

14.420

1.715

9

Griekenland

9 310

820

10

Polen

6.900

180

asielzoekers per miljoen inwoners werden geregistreerd,

600 asielzoekers per miljoen inwoners.

“

Er waren in 2011 in België ongeveer 3.000
asielzoekers per miljoen inwoners. Dit is vijf
keer meer dan het Europese gemiddelde.

”

In absolute aantallen waren de belangrijkste herkomstlanden van personen die asiel aanvroegen in de EU-27 in

Bron: Eurostat newsrelease - 23 maart 2012 ‘Asylum in the EU-27’

2011: Afghanistan (28.005), Rusland (18.245) en Pakistan
(15.700). Daarnaast nam in 2011 het aantal asielaanvra-

In absolute aantallen diende in 2011 het grootste aantal

gen van personen afkomstig uit Pakistan (+6.520), Tune-

personen (EU-onderdanen niet inbegrepen) in de volgende

sië (+5.795) en Nigeria (+4.700) het sterkst toe. Asielaan-

vijf EU-lidstaten een asielaanvraag in: Frankrijk (56.250),

vragen van personen uit Kosovo (-4.480), Servië (-3.805),

Duitsland (53.260), Italië (34.115), België (31.915) en

Somalië (-2.175) en Macedonië (-2.010) namen af binnen

Zweden (29.670). Samen waren deze vijf lidstaten in 2011

de EU-27, maar de Westelijke Balkan blijft een relatief be-

goed voor bijna 70% van alle asielaanvragen die in de

langrijke regio van herkomst voor asielzoekers in 2011.

EU-27 werden ingediend. Het aantal asielzoekers in België
lag meer dan dubbel zo hoog als in lidstaten zoals Nederland of Oostenrijk.

Het is opvallend hoe asielzoekers uit bepaalde herkomstlanden vaak vrijwel uitsluitend voor een paar Europese
bestemmingslanden kiezen. België was in 2011 het belangrijkste bestemmingsland in de EU-27 voor asielzoe-

“

kers uit Guinee (2.425), Albanië (1.290), Kameroen (575),

Enkel Frankrijk, Duitsland en
Italië registreerden in 2011 meer
asielzoekers dan België.

”

Rwanda (515), Nepal (425), Burundi (195), Tanzania (160)
en Noord-Korea (95). De meeste andere Europese lidstaten kregen nauwelijks asielaanvragen uit deze herkomstlanden te verwerken in 2011.
België was in 2011 het tweede belangrijkste bestemmings-

Uit de Eurostat-database (eveneens personen en niet dos-

land in de EU-27 voor asielzoekers uit Kosovo (2.320), Irak

siers, cijfers afgerond tot een eenheid van 5) blijkt dat

(2.210), DR Congo (1.155), Macedonië (1.320), Armenië

niet alleen België een belangrijke stijging kende van het

(910), Syrië (640), Bosnië-Herzegovina (540), Senegal
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(380), Togo (240), Kazachstan (200), Mauritanië (190) en

2011 het vierde belangrijkste bestemmingsland van de

Angola (175), meestal na Frankrijk of Duitsland.

EU-27.

Voor asielzoekers uit Rusland (2.680) en Servië (1.995)

De asielinstroom in België uit Tunesië (110) en Nigeria

was België het derde belangrijkste bestemmingsland.

(205) was daarentegen relatief laag in vergelijking met

Voor asielzoekers uit Afghanistan (3.195) was België in

sommige andere Europese lidstaten.

2. Gehoren
Het CGVS onderzoekt automatisch alle asielaanvragen, eerst in het kader van het Verdrag van Genève, vervolgens in het kader van de subsidiaire bescherming. Het CGVS nodigt elke asielzoeker minstens één keer op het
CGVS uit voor een gehoor door een protection officer. Het gehoor duurt gemiddeld twee 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 protection officer toetst het individuele asielverhaal aan
de objectieve situatie in het land van herkomst.

2.1.

De 10 meest aangevraagde brontalen voor tolkpresta-

Meer gehoren met tolken

ties in 2011 waren Albanees, Russisch, Rom, Arabisch,

Het CGVS zet tolken in om de communicatie tussen de

Armeens, Peul, Dari, Servisch, Koerdisch en Swahili.

asielzoeker en de protection officer tijdens het gehoor
mogelijk te maken. Het CGVS deed in 2011 beroep op een
200-tal zelfstandige tolken. Samen beheersen zij ongeveer 100 verschillende brontalen en dialecten.
De taak van de tolk tijdens het gehoor is het verhaal van
de asielzoeker op een neutrale en getrouwe manier te vertalen. De tolken vertalen ook documenten die de asiel-

“

In 2011 organiseerde het
CGVS 17.155 gehoren met tolk, of
56% meer dan in 2010.

”

zoeker heeft voorgelegd. Buiten de tolk- en/of vertaalop-

Het aantal asieldossiers waarin documenten een schrifte-

drachten komt de tolk op geen enkele manier tussen in de

lijke vertaling vereisen, nam met 23% toe in 2011 (3.305

behandeling van de asielaanvraag.

in 2011 ten opzichte van 2.686 in 2010).
De 10 meest aangevraagde brontalen voor vertaalpresta-

Tolk- en vertaalprestaties 2011

ties in 2011 waren Arabisch, Albanees, Russisch, Servisch,

Aantal tolken waarop beroep werd gedaan

200

Aantal voorgekomen brontalen

100

Aantal gehoren met tolk
Aantal dossiers waarvoor een vertaling werd aangevraagd
Aantal vertaalde bladzijden

Pashtu, Dari, Armeens, Kinyarwanda, Noors en Pools.

17.155
3.305
14.166

2.2. Psychologische evaluatie
van de asielzoeker

Door het toenemend aantal asielzoekers, organiseerde
het CGVS in 2011 ook meer gehoren waarbij de aanwe-

De vele factoren die tot een vlucht leiden, kunnen een

zigheid van een tolk vereist was. In 2011 vonden 17.155

belangrijke impact hebben op de mentaal-psychologische

gehoren met tolk plaats, of 56% meer dan in 2010 (10.999

toestand van de asielzoeker. De psy-evaluatiecel advi-

gehoren).

seert de protection officers over de psychische en menta-

Jaarverslag cgvs 2011
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le toestand van de asielzoeker wanneer deze een invloed
kan hebben op het onderzoek van de asielaanvraag en/of
het gehoor. Daarnaast staat de cel ook in voor de appreciatie van medisch-psychologische attesten die de asielzoeker heeft voorgelegd.
In de praktijk vraagt de protection officer aan de psy-evaluatiecel advies in een concreet dossier. De expert-psycholoog bespreekt samen met de protection officer wat
het psychische probleem van de asielzoeker is. Op basis
van de gegevens in het dossier wordt een analyse gemaakt
en volgt een mondeling advies in verband met de moeilijkheden, beperkingen en mogelijkheden in de behandeling van de asielaanvraag. Indien nodig volgt er na deze
analyse een individueel mentaal-psychologisch evaluatieonderzoek van de asielzoeker. Na dit onderzoek schrijft
de expert-psycholoog een uitgebreid en gemotiveerd
psychologisch evaluatieverslag. De protection officer integreert de resultaten van het mentaal-psychologisch evaluatieonderzoek in de motivatie van de beslissing.
In 2011 deed de psy-evaluatiecel 71 individuele mentaalpsychologische evaluatieonderzoeken.
De meest vermelde aandoeningen die leiden tot de aanvraag voor een psychologische evaluatie van de asielzoeker zijn:
◘◘ geheugenproblemen;
◘◘ post-traumatische stressstoornissen;
◘◘ mentale of psychiatrische aandoeningen;
◘◘ (reactionele) depressies en aanpassingsproblemen;
◘◘ gendergebonden problemen.
Meer dan 70% van de aangebrachte medisch-psychologische attesten zijn attesten die getuigen van een correcte
deontologie en gedegen professionalisme. Van de overige
30% zijn de meerderheid ‘welwillendheidsattesten’.
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Af sc heid van Luc Q uint yn,
exper t- psyc holoog, hoofd
van de psy- evaluatiec el
Luc Quintyn verwierf, door talrijke voorafgaandelijke professionele
ervaringen, een grote expertise op het vlak van post-traumatische stressstoornissen (PTSD). Hij werkte de voorbije jaren op
het CGVS een uniek project uit, waarvoor asielinstanties in het
buitenland het CGVS benijden. Luc Quintyn heeft zijn opdracht
steeds uitgevoerd met kennis van zaken, met veel empathie voor
de asielzoekers, met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en
met een uitgesproken mening. Hierdoor genoot hij een grote
waardering. Hij was een man met een grote persoonlijkheid, een
expert met aanzien en een hart voor zijn job en de asielzoekers.
Luc Quintyn overleed na een korte ziekte op 22 oktober 2011.
Klinisch psychologe, Katrien Dockx, zet sinds 1 oktober 2011 het
werk van de psy-evaluatiecel verder.

3. Beslissingen
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) onderzoekt op basis van de Dublin-reglementering of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. De DVZ beslist eveneens of een meervoudige asielaanvraag nieuwe elementen bevat die een nieuw onderzoek rechtvaardigen. Daarnaast neemt de DVZ beslissingen omtrent een aantal andere categorieën asielaanvragen (afstanden, enz…). De DVZ maakt alle andere
dossiers aan het CGVS over voor onderzoek.
Na het gehoor, het onderzoek en de analyse van de asielaanvraag, maakt de protection officer een ontwerp
van beslissing op. Dit ontwerp maakt hij samen met het gehele dossier over aan zijn supervisor. De commissaris en zijn adjuncten tekenen de beslissing en voeren op regelmatige tijdstippen kwaliteitspeilingen uit.

3.1.

Meer beslissingen

Beslissingen CGVS 2011
Erkenning van de vluchtelingenstatus

Totaal

%

2.857

17,0%

De Dienst Vreemdelingenzaken maakte in 2011 19.368

Toekenning van de subsidiaire bescherming

1.094

6,5%

asieldossiers voor onderzoek over aan het CGVS.

Weigering van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming

11.297

67,1%

asieldossiers (ingediend in 2011 of voordien). Dit is een

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

119

0,7%

stijging van 45,8% in vergelijking met 2010 (hierbij is

Technische weigering

886

5,3%

geen rekening gehouden met de beslissingen die opnieuw

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

25

0,1%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire bescherming

16

0,1%

Weigering van de vluchtelingenstatus en
uitsluiting van de subsidiaire bescherming

13

0,1%

Opheffing van de vluchtelingenstatus
of subsidiaire bescherming

7

0,0%

Intrekking van de vluchtelingenstatus
of subsidiaire bescherming

28

0,2%

377

2,2%

Het CGVS nam in 2011 in totaal 16.828 beslissingen in

werden genomen na een intrekking, cfr. het betreffende
arrest van de Raad van State) en van 87,7% in vergelijking met 2009. Deze stijging van de productiviteit van het
CGVS is te danken aan de bijdrage van extra personeel
dat eind 2010 en in de eerste helft van 2011 werd aangeworven. Daarnaast nam het CGVS talrijke interne maatregelen die de efficiëntie van de organisatie verder optimaliseerden. Beide factoren, alsook de enorme inzet van
het personeel gaven een belangrijke impuls aan de jaarproductie van het CGVS. De stijging verliep gradueel en is
het opmerkelijkst in het laatste trimester van 2011, toen
gemiddeld 1.600 beslissingen asielzoekers bereikten.

“

Dankzij het harde werk van alle
medewerkers, nam het CGVS in het
laatste trimester gemiddeld 1.600
beslissingen per maand.

Afstand (afsluiting - vertrek IOM)
Zonder voorwerp (art. 55 regularisatie)

83

0,5%

Zonder voorwerp (Belgische nationaliteit - overlijden)

26

0,2%

16.828

100%

Totaal

Beslissingen

Weigerings- en andere beslissingen

Totaal: 16.828

Vluchtelingenstatus
2.857
17%

”

Subsidiaire bescherming

1.094
6%
12.877
77%
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Het bieden van bescherming aan personen die vervolgd

kenning van een beschermingsstatus (3.951). Rusland en

worden of die bij terugkeer een reëel risico lopen, blijft

China vullen de top 5 aan.

centraal staan in de missie van het CGVS. In 23,5% van
de in 2011 onderzochte asielaanvragen nam het CGVS een

Top 10 erkenningen van de vluchtelingenstatus

beslissing die de asielzoeker een internationale bescher-

Totaal: 2.857

ming geeft: 17% erkenningen van de vluchtelingenstatus
en 6,5% toekenningen van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is een lichte stijging tegenover 2010 (21,4%),
maar ligt lager dan 2009 (26%). Het feit dat het CGVS in
2011 via bijzondere acties verder voorrang verleende aan
de behandeling van asielaanvragen uit een aantal landen
waarvoor de erkenningsgraad zeer laag is, verklaart dit

Guinee

569

Irak

410

Afghanistan

274

Rusland

191

China

lagere cijfer.

166

Kosovo

“

In bijna één op vier asielbeslissingen
oordeelde het CGVS dat de asielzoeker
effectief nood had aan bescherming.

”

Het CGVS nam in 2011 2.857 beslissingen tot erkenning
van de vluchtelingenstatus. In totaal gaat het over 3.829

140

Rwanda

117

Senegal

105

Somalië

82

Kameroen

81

Andere landen: 722

personen als de minderjarige kinderen worden meegere-

Top 10 toekenningen subsidiaire beschermingsstatus

kend. In 1.094 gevallen kende het CGVS subsidiaire be-

Totaal: 1.094

scherming toe. Dit komt overeen met 1.268 personen met
inbegrip van de minderjarige kinderen.
Als we echter kijken naar de absolute cijfers, blijkt dat in
2011 meer beslissingen werden genomen tot erkenning

Irak

588

Afghanistan

384

van de vluchtelingenstatus (2.857) en tot toekenning van

Somalië

27

de subsidiaire beschermingsstatus (1.094) in vergelijking

Onbepaald

20

Palestina

12

De erkende personen zijn voornamelijk afkomstig uit

Guinee

11

Guinee, Irak, Afghanistan, Rusland (voornamelijk de ge-

Sudan

11

met het jaar 2010. In 2010 werden er respectievelijk 2.107
en 711 beslissingen genomen.

federaliseerde republieken van de Noordelijke Kaukasus)
en China (vooral Tibet). Dit ligt in de lijn met het type
beslissingen in 2010.
Personen die de subsidiaire beschermingsstatus kregen,
waren voornamelijk afkomstig uit Irak en Afghanistan
(89% van alle beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus).
Wanneer we beide statussen samenvoegen, stellen we
vast dat Irak, Afghanistan en Guinee in 2011 instaan voor
meer dan de helft (2.236) van de beslissingen tot toe-
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El Salvador

8

Tanzania

8

DR Congo

5

Andere landen: 20

“

Irak, Afghanistan en Guinee staan samen
in voor meer dan de helft van de beslissingen
tot toekenning van een beschermingsstatus
die het CGVS in 2011 nam.

”

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus toegepast. In 16 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 vluch-

Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en

telingenstatus kan worden opgeheven (artikel 1C), net zo-

nauwgezet. Als na dit onderzoek blijkt dat de verklarin-

als de Belgische Vreemdelingenwet bepaalt dat de subsi-

gen van de asielzoeker over zijn herkomst, zijn identiteit

diaire beschermingsstatus kan worden opgeheven (artikel

of de problemen die hij aanhaalt niet overtuigend zijn,

55/5). Het CGVS kan de vluchtelingenstatus opheffen als

neemt het CGVS een weigeringsbeslissing. Dit is ook het

de erkende vluchteling bijvoorbeeld vrijwillig terugkeert

geval als de motieven van de vlucht niet vallen onder het

naar zijn land van herkomst of als de omstandigheden

Vluchtelingenverdrag van Genève of de definitie van sub-

in zijn land van herkomst zodanig veranderd zijn dat be-

sidiaire bescherming. 76,5% van de genomen beslissin-

scherming niet langer nodig is. In 2011 werd de vluch-

gen in 2011 waren weigeringsbeslissingen (een beperkt

telingenstatus in vier gevallen opgeheven. De subsidiaire

aantal ‘andere’ beslissingen hierbij inbegrepen). Personen

beschermingsstatus werd in drie gevallen opgeheven.

die een negatieve beslissing krijgen van het CGVS kunnen
een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

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

Cedoca, de documentatie- en researchdienst van het CGVS
ondersteunt de protection officers bij hun onderzoek van asielaanvragen. Cedoca beantwoordde in 2011 1.758 dossiergebonden vragen.
Cedoca structureert landenkennis en zorgt voor de overdracht naar
de protection officer. De informatie wordt beschikbaar gesteld op het
documentair intranet ‘Glo.be’ dat eind 2011 240.000 documenten
bevatte.

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen,
of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend
waren voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of
de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De
status kan ook worden ingetrokken als het gedrag van
de vreemdeling erop wijst dat hij geen vervolging vreest.
Vooraleer het CGVS een status intrekt wordt de persoon in
kwestie uitgenodigd om zijn situatie uit te leggen. In 2011
werd de vluchtelingenstatus in 24 gevallen ingetrokken.

Uitsluiting, opheffing en intrekking
Het Vluchtelingenverdrag is in sommige gevallen niet van

De subsidiaire beschermingsstatus werd in vier gevallen
ingetrokken.

toepassing op bepaalde vreemdelingen hoewel ze aan de
voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag voldoen. Dit
wordt beschreven in artikel 1F: de uitsluitingsclausule. Dit
is bijvoorbeeld het geval wanneer de asielzoeker in zijn
land van herkomst een misdrijf tegen de menselijkheid
heeft gepleegd. De asielzoeker kan ook worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus. De Wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Belgische Vreemdelingenwet) hanteert
nagenoeg dezelfde redenen voor uitsluiting van de subsi-

3.2. EU-onderdanen
In 2011 werden in België 220 asielaanvragen ingediend
door onderdanen van de Europese Unie. Op enkele personen na waren alle EU-onderdanen afkomstig uit Centraalen Oost-Europa, namelijk Bulgarije, Roemenië, Slovakije
en Tsjechië. De meesten behoorden tot de etnische minderheid Roma.

diaire beschermingsstatus als bij de vluchtelingenstatus.

De DVZ maakte in 2011 139 dossiers van EU-onderdanen

In 2011 heeft het CGVS in 25 dossiers de uitsluiting van de

over aan het CGVS voor onderzoek. Het CGVS nam in 2011
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138 beslissingen in EU-dossiers. Geen enkele onderdaan
van de EU werd in 2011 erkend als vluchteling of kreeg de

Aantal asielaanvragen van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen 2007-2011

subsidiaire beschermingsstatus toegekend.
Voor onderdanen van een van de 27 lidstaten van de EU
geldt een versnelde procedure. De DVZ geeft op de dag
van registratie van de asielaanvraag de gegevens van
de asielzoekers uit de EU aan het CGVS door. Het CGVS
maakt een uitnodiging op voor een gehoor en geeft deze

2011

1.483

2010

860

2009

732

2008

521

2007

519

Bron: DVZ

af aan de asielzoeker. Het gehoor vindt binnen een zeer
korte termijn plaats. Na het gehoor heeft de protection
officer vijf werkdagen om een beslissing te nemen.

Aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen naar geslacht

In 2011 was de gemiddelde behandelingsduur van een

Totaal: 1.483

asielaanvraag ingediend door een EU-onderdaan 26 ka-

309
21%

lenderdagen (vanaf de asielaanvraag bij de DVZ tot het
nemen van de beslissing door het CGVS).

Meisjes
Jongens

Indien uit de verklaring van de asielzoeker niet duidelijk
blijkt dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging
in de zin van de Conventie van Genève of dat er ernstige
redenen bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade, krijgt hij een beslissing tot
niet-inoverwegingname van een asielaanvraag. De EU-on-

1.174
79%

Bron: DVZ

derdaan heeft 30 dagen om hiertegen in beroep te gaan
bij de RvV. Dit beroep is een annulatieprocedure en geen

Niet alle jongeren die bij aanvang van hun asielprocedure

volle rechtsmachtprocedure. Het annulatieberoep is niet

verklaren minderjarig te zijn, worden nadien ook daad-

schorsend, maar kan ingediend worden samen met een

werkelijk weerhouden als minderjarige. Het is de Dienst

vordering tot schorsing. Het beroep tot nietigverklaring is

Voogdij (FOD Justitie) die de leeftijd van de jongere vast-

een loutere toetsing van de wettelijkheid, de zaak wordt

stelt. Een jongere die bij aanvang van zijn asielprocedure

niet meer ten gronde behandeld. De RvV moet binnen de

verklaart minderjarig en niet-begeleid te zijn, kan nader-

drie à vier maanden een arrest vellen.

hand door de Dienst Voogdij meerderjarig worden verklaard. Het cijfer voor 2011 dat in bovenstaande grafieken
werd opgenomen, kan in de loop van 2012 nog wijzigen.

3.3. NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN

Dit cijfer geeft de toestand weer op 1 maart 2012. Eind
2011 bedroeg het aantal jongeren, dat bij de asielaanvraag verklaarde minderjarig te zijn 2.040. Na leeftijds-

Het aantal asielaanvragen door niet-begeleide minderjarigen bleef in 2011 stijgen. Dit aantal verdubbelde bijna ten
opzichte van 2010. Ook het totale aantal asielaanvragen
steeg in 2011, maar niet in dezelfde mate. Een sluitende
verklaring hiervoor bestaat niet. Mogelijk heeft een gewijzigd beleid van andere landen binnen de Europese Unie
een invloed gehad op de stijging van het aantal asielaanvragen door niet-begeleide minderjarigen in België.

bepaling daalde dit aantal tot 1.483.
De resultaten van de identificatie door de Dienst Voogdij tonen dat het aantal asielaanvragen van jongeren die
daadwerkelijk als niet-begeleide minderjarigen werden geïdentificeerd, aanzienlijk lager ligt. In 2011 werd van 538
jongens en 19 meisjes vastgesteld dat zij in werkelijkheid
meerderjarig waren bij het indienen van hun asielaanvraag.
Als een jongere pas tijdens het gehoor op het CGVS zegt
dat hij minderjarig is, signaleert het CGVS dit aan de
Dienst Voogdij met het verzoek een leeftijdsbepaling door
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te voeren. Het CGVS volgt in alle minderjarigendossiers

Beslissingen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

op of en wanneer een voogd werd aangesteld, om een

Totaal: 1.020

vlotte en snelle behandeling van de asieldossiers te verzekeren.

Weigerings- en andere beslissingen
Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

92
9%

Top 5 van de herkomstlanden voor asielaanvragen
ingediend door niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen

481
47%

Totaal : 1.483
Afghanistan

647

Guinee

270

DR Congo

51

Irak

48

Somalië

447
44%

Top 5 erkenningen van de vluchtelingenstatus nietbegeleide minderjarige vreemdelingen

35

Totaal: 447

Andere landen: 432

Bron: DVZ

Afghanistan en Guinee voeren, net als in 2010, de top vijf
aan. De asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen
uit Afghanistan maken bijna de helft uit van alle asielaanvragen door niet-begeleide minderjarigen. In vergelijking
met 2010 is het aantal van niet-begeleide minderjarigen
uit Afghanistan verdrievoudigd.

Guinee

199

Rwanda

43

DR Congo

34

Somalië

18

Afghanistan

17

Andere landen: 136

“

Bijna de helft van alle niet-begeleide
minderjarigen die in 2011 een
asielaanvraag indienden in België was
afkomstig uit Afghanistan.

”

Het CGVS nam in 2011 1.020 beslissingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Een onder hen deed
afstand van de asielaanvraag. Er werden 447 beslissingen

Toekenningen subsidiaire beschermingsstatus
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Totaal: 92
Afghanistan

74

Irak
Somalië
Guinee

15
2
1

tot erkenning van de vluchtelingenstatus genomen (245
meisjes, 202 jongens). Het CGVS nam 92 beslissingen
tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
(drie meisjes, 89 jongens).
Het CGVS behandelt asielaanvragen van niet-begeleide
minderjarigen, in de mate van het mogelijke, prioritair.
Om de voogd de mogelijkheid te geven bij het gehoor van
zijn/haar pupil aanwezig te zijn, overlegt het CGVS steeds
voorafgaandelijk met hem/haar over de datum.
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3.4. GENDER

Totaal aantal beslissingen waarbij een
gendergebonden motief werd aangehaald

Net als in 2010 waren seksuele oriëntatie en genderi-

Totaal: 2.417

dentiteit (vooral homoseksualiteit), gedwongen huwelijk,

327
14%

vrouwelijke genitale verminking en seksueel geweld de
gendergebonden motieven die in 2011 het meest in asiel1
relazen werden aangehaald .

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

823
34%

Gedwongen huwelijk

250
10%

Vrouwelijke genitale verminking
Seksueel geweld

Het CGVS stelt sinds 2007 een duidelijke stijging vast van
het aantal asielaanvragen op basis van een of meerdere
gendergebonden motieven.

Andere motieven
375
15%
642
27%

“

In 2011 had 14,4% van de beslissingen
die door het CGVS werden genomen,
betrekking op aanvragen op basis van een of
meerdere gendergebonden motieven.

”

Beslissingen voor de dossiers waarin een of meerdere
van die vier gendergebonden motieven werden
aangehaald
Totaal: 2.090
35
2%
Weigerings- en andere beslissingen
Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

In 2007 en 2008 had 5,8% van alle CGVS-beslissingen
betrekking op gendergebonden motieven. Dit percentage
bedroeg 6,4% in 2009, 12,3% in 2010 en 14,4% in 2011

854
41%

(2.417 op het totale aantal van 16.828 beslissingen.) De

1.201
57%

aanvragen op basis van seksuele oriëntatie en op basis
van genderidentiteit stegen het meest; de andere motieven evolueerden eveneens in stijgende lijn maar in mindere mate.

Evolutie van het aantal gendergebonden dossiers per
motief 2007-2011
188
226

Seksuele oriëntatie en
genderidentiteit

139
Gedwongen huwelijk

83
Vrouwelijke genitale
verminking

Seksueel geweld

1 De cijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de encodage in de databank
van de beslissingen die door het CGVS werden genomen. In eenzelfde dossier
kunnen verschillende gendermotieven worden aangehaald.
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2007

261
311

185
160
210

59
84
119

362

522

444

823

642

375

197
250

2008

2009

2010

2011

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'seksuele oriëntatie'

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'gedwongen huwelijk'

Totaal: 823

Totaal: 642

Senegal

258

Kameroen

58

Mauritanië

60

Afghanistan

64

Guinee

324

Kameroen

154

Tanzania

Guinee

52

52

Senegal

21

DR Congo

19

Andere landen : 237

Andere landen: 166

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'vrouwelijke genitale verminking'

Top 5 herkomstlanden voor het motief
'seksueel geweld'

Totaal: 375

Totaal : 250

Guinee

254

Kenia

12

Nigeria

12

Somalië

11

Senegal

10

Ivoorkust

Guinee

65

Kosovo

31

DR Congo

23

Kameroen
Rusland

17
11

Andere landen: 103

9

Andere landen: 67

Infor matie voor asielzoekster s
Het CGVS publiceerde in september 2011 een nieuwe informatiebrochure voor asielzoeksters: ‘Vrouwen, meisjes en asiel in België. Informatie voor vrouwen en meisjes die asiel aanvragen’. Deze brochure in negen talen
bevat informatie over aspecten van de asielprocedure die vooral nuttig kunnen zijn voor vrouwen en meisjes van
16-17 jaar. Ook andere thema’s zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gezondheid, mogelijke hulp en
steun in België in het geval van intrafamiliaal geweld, het risico op genitale verminking of de problematiek van
mensenhandel, … zijn in de brochure opgenomen. Deze brochure vervangt de brochure ‘Asiel voor vrouwen. Informatie voor asielzoeksters’ die het CGVS in 2007 uitgaf. De nieuwe brochure wordt bij de asielaanvraag bij de
DVZ overhandigd. Deze brochure werd gepubliceerd met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds.
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4. WERKLAST
In 2008 was de werklast van het CGVS zo goed als volledig weggewerkt. Door de sterke stijging van het aantal
asielaanvragen sinds 2009 nam de werklast van het CGVS opnieuw toe.

In 2010 bleef de werklast relatief constant op ongeveer
10.500 dossiers. Vooral tussen februari en mei 2011

Evolutie van de totale werklast van het CGVS

groeide de werklast verder aan. Sinds mei 2011 stagneer-

1/1/2012

de de werklast tot ongeveer 13.500 asieldossiers.

1/1/2011

De totale werklast bedroeg eind 2011 13.595 dossiers. Het

1/1/2010

13.595
10.560
7.790

1/1/2009

5.248

male werkvoorraad. De eigenlijke achterstand bedroeg

1/1/2008

4.966

eind 2011 9.095 dossiers.

1/1/2007

CGVS beschouwt doorgaans 4.500 dossiers als een nor-

1/1/2006

6.124
10.380

1/1/2005
1/1/2004
1/1/2003

20.089
24.328
32.094

1/1/2002
1/1/2001

42.203
35.011

5. Behandelingstermijnen
De duur van de asielprocedure wordt bepaald door de snelheid van de dossierbehandeling door de DVZ, het
CGVS en de RvV. Het asielsysteem staat sinds 2009, door een zeer hoge instroom, onder bijzonder zware druk.
Door de toename van de achterstand in de dossierbehandeling, blijven de gemiddelde behandelingstermijnen
in 2011 hoog.

Voor een aantal bijzondere categorieën bepaalt de Vreem-

◘◘ aanvragen ingediend door vreemdelingen waarvoor

delingenwet (Artikel 52/2, § 2) dat het CGVS de aanvra-

de minister of zijn afgevaardigde gebruik maakt van

gen prioritair moet behandelen binnen een aanbevolen

zijn injunctierecht.

termijn van 15 dagen:

Voor aanvragen ingediend door onderdanen van een lid-

◘◘ aanvragen ingediend door vreemdelingen die worden

staat van de Europese Unie geldt ook een korte behande-

vastgehouden om administratiefrechtelijke of ge-

lingstermijn. Wanneer uit hun verklaringen niet duidelijk

meenrechtelijke redenen;

blijkt dat er, wat hen betreft, een gegronde vrees voor

◘◘ aanvragen ingediend door vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale
veiligheid;
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vervolging bestaat in de zin van het Verdrag van Genève
of dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat zij
een reëel risico op ernstige schade lopen, moet het CGVS
binnen vijf werkdagen een beslissing nemen.

Hoewel de Vreemdelingenwet voor het merendeel van de

ongeveer zeven en een halve maand (vanaf indiening van

beslissingen niet voorziet in een termijn waarbinnen het

de aanvraag bij de DVZ).

CGVS een beslissing moet nemen, bleef het de ambitie
van het CGVS om asielaanvragen te behandelen binnen
een gemiddelde termijn van drie maanden.

Gemiddelde behandelingstermijn voor beslissingen
inzake asielaanvragen ingediend in 2011
Uit een analyse die gemaakt werd begin 2012 blijkt dat
het CGVS in 56% van alle asielaanvragen (ingediend en

“

De gemiddelde behandelingsduur op het
CGVS van een asielaanvraag die werd ingediend
en beslist na 1 juni 2007, bedroeg zeven en
een halve maand. Voor een asielaanvraag die
werd ingediend en beslist in 2011, bedroeg de
gemiddelde behandelingsduur vier maanden.

”

ter behandeling overgemaakt aan het CGVS in 2011), een
beslissing nam binnen drie maanden (gerekend vanaf de
datum waarop de DVZ het dossier overmaakte). In 29%

Ondanks de stijgende output van het CGVS de afgelopen

van de gevallen was dit tussen drie en zes maanden. In

jaren (van 9.294 in 2009, naar 13.170 in 2010 tot 16.828

15% van de gevallen duurde de behandeling op het CGVS

in 2011), blijft het aantal dossiers waarvoor de behande-

meer dan zes maanden.

lingsduur langer dan zes maanden is, hoog. Dit heeft te

Begin 2012 had het CGVS in iets meer dan de helft (55%)
van de asielaanvragen die in 2011 werden ingediend en
werden overgemaakt nog geen beslissing genomen.

maken met de achterstand. Het wegwerken van de achterstand is in grote mate afhankelijk van een externe factor,
namelijk de instroom van asielzoekers. Deze ligt buiten de
invloedssfeer van het CGVS. Een belangrijke hefboom die

De gemiddelde behandelingsduur op het CGVS van in 2011

kan bijdragen tot een afname van de instroom is echter

ingediende asielaanvragen waarin het CGVS in de loop van

het nemen van meer beslissingen binnen een kortere ter-

2011 een beslissing nam, bedroeg 123 dagen (vanaf indie-

mijn. Dit blijft de uitdaging voor het CGVS.

ning van de aanvraag bij de DVZ) of vier maanden.

Gemiddelde behandelingstermijn voor beslissingen
inzake asielaanvragen ingediend tussen 1 juni 2007
en eind 2011
Uit een analyse die gemaakt werd begin 2012 blijkt dat het
CGVS in 29% van alle asielaanvragen (ingediend tussen 1
juni 2007 en eind 2011 en ter behandeling overgemaakt
aan het CGVS) een beslissing nam binnen drie maanden
(gerekend vanaf de datum waarop de DVZ het dossier
overmaakte). In 25% van de gevallen was dit tussen drie
en zes maanden. In 46% van de gevallen duurde de behandeling op het CGVS meer dan zes maanden.
Begin 2012 had het CGVS in 22% van de asielaanvragen
die tussen 1 juni 2007 en eind 2011 werden ingediend en
ter behandeling werden overgemaakt nog geen beslissing
genomen.
De gemiddelde behandelingsduur op het CGVS van een
asielaanvraag die werd ingediend na 1 juni 2007 en waarin
het CGVS reeds een beslissing nam bedroeg 227 dagen of

Jaarverslag cgvs 2011

|

21

Inter ne maatregelen ter ver hoging van de ef f ic iëntie
Het CGVS verhoogde haar beslissingscapaciteit door de snelle werving, vorming en integratie van bijkomend personeel. Daarnaast nam het
CGVS ook talrijke interne maatregelen om de efficiëntie te verhogen. Deze beoogden het wegwerken van de achterstand en een verkorting van
de behandelingstermijnen.
In november 2009 werd een actieprogramma uitgewerkt. Dit ging na hoe de efficiëntie kon worden verhoogd, zonder de kwaliteit van het
asielonderzoek in het gedrang te brengen of de werkdruk voor de individuele protection officer te verhogen. Het CGVS verscherpte haar
engagement met betrekking tot haar maandelijkse output van asielbeslissingen. Deze werden gradueel verhoogd. Vanaf de tweede helft van
2009 verschoof de focus van individuele doelstellingen naar de realisatie van maandelijkse collectieve doelstellingen.
Enkele crisisactieplannen (in oktober-november 2009, op 1 oktober 2010, op 29 augustus 2011 en op 8 december 2011) volgden hierop.
Volgende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit werden hierin opgenomen:
◘◘

bijzondere acties inzake de behandeling van asielaanvragen of de motivatie van de beslissingen, bijvoorbeeld:
▪▪

uitwerking van bijzondere instructies voor bepaalde profielen (bijvoorbeeld het nemen van een beslissing kort na het gehoor);

▪▪

prioritaire en versnelde behandeling van bepaalde categorieën dossiers (meervoudige asielaanvragen, …);

▪▪

beperking van de motivatie tot de argumenten die strikt noodzakelijk zijn.

◘◘

de creatie van een elektronisch platform gericht op de uitwisseling van good practices;

◘◘

versterkte ondersteuning van de geografische secties door de ondersteunende diensten (inhoudelijke ondersteuning, tijdelijke affectatie; …), onder meer door de opdrachten van de ondersteunende diensten te beperken tot het strikte minimum of projecten voor kortere of
langere tijd uit te stellen;

◘◘

opstart van een project gericht op het verfijnen van de instrumenten voor productiviteitsopvolging;

◘◘

doorgedreven communicatie rond doelstellingen op niveau van de organisatie en de teams;

◘◘

bijzondere acties die via een gecoördineerde aanpak (met de DVZ en Fedasil) gericht waren op een vermindering van onrechtmatige
asielaanvragen (bijvoorbeeld de ‛actie Armenië’).

Het CGVS is er de voorbije twee jaar in geslaagd haar efficiëntie en de effectiviteit sterk te verhogen. Nieuwe medewerkers, ingezet op het
kernproces, bijzondere landenacties en efficiëntieverhogende projecten droegen hiertoe bij. De verdere stijging van het aantal asielaanvragen
heeft echter de maatregelen uit de actieprogramma’s gedeeltelijk tenietgedaan. De actieprogramma’s hebben echter wel duidelijk kunnen
voorkomen dat de werklast nog sterker zou toenemen.
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6. Verweer van beslissingen
De medewerkers van de juridische dienst staan in voor het schriftelijk en mondeling verweer van weigeringsbeslissingen van het CGVS waartegen een beroep is ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) of de Raad van State (RvS). Concreet betekent dit het schrijven van verweernota’s en het pleiten
ter zitting.

De versterking van de beslissingscapaciteit van het CGVS

Elke zaak komt vervolgens voor op een zitting. Er worden

in 2011 veroorzaakte bij de juridische dienst een verhoog-

doorgaans een 15-tal zittingen per maand georganiseerd

de werklast.

met een gemiddelde van 20 zaken per zitting. De juridi-

De juridische dienst ontving in 2011 9.588 beroepen.
Het juridisch verweer van een beslissing gebeurt in hoofdzaak schriftelijk in de vorm van een nota als antwoord op
een verzoekschrift dat door de asielzoeker of zijn advocaat werd ingediend. Niet voor elk dossier stelt de juridische dienst een verweernota op. Ze doet dit enkel waar

sche dienst pleitte in 2011 10.381 dossiers.

“

De juridische dienst diende 23%
meer schriftelijke verweernota’s
in in 2011 dan in 2010.

”

het echt noodzakelijk is. In 2011 schreven de medewerkers van de juridische dienst 7.384 verweernota’s. Dat zijn
er 23% meer dan in 2010 toen bijna 6.000 verweernota’s
werden opgesteld.

7. Documenten voor erkende vluchtelingen en staatlozen
De tweede opdracht van het CGVS bestaat in het uitreiken van administratieve documenten aan erkende
vluchtelingen en erkende staatlozen. Nadat zij erkend zijn, kunnen deze personen niet meer terecht bij hun
nationale overheden voor het verkrijgen van administratieve documenten. Deze opdracht van het CGVS is bepaald in de Vreemdelingenwet. Het 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.

In 2011 werden 15.460 documenten afgeleverd aan er-

In 2011 nodigde de dienst Documenten van het CGVS

kende vluchtelingen en erkende staatlozen. Dit zijn er

4.048 personen uit om het vluchtelingenattest als bewijs

bijna 24% meer dan in 2010 (12.488 documenten).

van hun erkenning als vluchteling te komen afhalen. Bij
de overhandiging van het vluchtelingenattest vraagt het
CGVS aan de erkende vluchteling zijn (inter)nationaal pas-

“

In 2011 werden 15.460 documenten
afgeleverd aan erkende vluchtelingen
en erkende staatlozen. Dit zijn er
bijna 24% meer dan in 2010.

”

poort af te geven. Een erkende vluchteling mag niet terugkeren naar zijn land van herkomst en mag geen beroep
meer doen op de ambassade van zijn land van herkomst
voor administratieve bijstand.
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Totaal aantal uitgereikte documenten in 2011

informatie geven over de geldende wetgeving in het land

Vluchtelingenattest

4.048

Attesten betreffende de vluchtelingenstatus*

2.357

Attest van staatloze
Documenten van burgerlijke stand**
Vrijstelling van echtverklaringen
Verklaringen van afstand van status
Eensluidend afschrift van een getuigschrift***

Totaal

77

van herkomst met betrekking tot staatsburgerschap en
het verlies ervan. Het CGVS spreekt zich echter niet uit
over het feit of de persoon al dan niet staatloos is.

8.805

De federale regeerakkoorden van 18 maart 2008 en van 1

0

december 2011 vermeldden dat het CGVS de bevoegdheid

19

zou krijgen om de status van staatloze te erkennen. Om-

154

wille van de expertise van het CGVS inzake de behande-

15.460

* deze attesten zijn nodig voor een aanvraag Belgische nationaliteit, aanvraag
reisdocumenten, studiebeurs, kinderbijslag, herinschrijving in de gemeente na
ambtelijke schrapping, aanvraag naamsverandering en aanpassing nationaliteit
bij de gemeente na afstand van de vluchtelingenstatus
** getuigschrift van geboorte, getuigschrift van identiteit, getuigschrift van huwelijk
*** document dat wordt afgegeven aan personen met de Belgische nationaliteit
die voorheen erkend vluchteling waren

ling van asielaanvragen en de kennis over de landen van
herkomst van de asielzoekers, werd het CGVS het meest
geschikt geacht om aanvragen tot erkenning van de status van staatloze te onderzoeken en te beoordelen.
De procedure voor de erkenning van de status van staatloze wordt in sommige gevallen misbruikt om het verblijf
in België te verlengen. Het gebeurt dat de aanvragers bij
de rechtbank van eerste aanleg andere documenten indienen dan diegene die bij de asielinstanties gekend zijn.

De dienst Documenten van het CGVS reikt ook documenten uit aan erkende staatlozen. Een persoon die als staatloze wordt erkend, moet daarvoor zelf contact opnemen
met de dienst Documenten. De dienst reikt het attest van
staatloze uit, alsook andere documenten van burgerlijke
stand. De bevoegdheid van het CGVS inzake staatlozen
beperkt zich hiertoe.
De erkenning van de status van staatloze is op dit ogenblik
de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. Een
persoon die aanspraak op deze status maakt, moet zich
richten tot de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. Dit gebeurt door het indienen van een eenzijdig
verzoekschrift via een advocaat. De aanvrager moet alle
elementen voorleggen waarmee kan worden bewezen dat
hij geen nationaliteit bezit of zijn oorspronkelijke nationaliteit verloren heeft. De rechtbank van eerste aanleg
analyseert het verzoekschrift. Zij kan een advies aan het
parket van de procureur des konings vragen. De rechtbank van eerste aanleg spreekt zich uit door middel van
een beschikking.
Het CGVS beantwoordt wel vragen van parketten over
verzoekschriften betreffende de status van staatloze. In
2011 kreeg het CGVS 73 vragen van de parketten. Het
CGVS kan bijvoorbeeld inlichtingen geven over de in het
kader van de asielprocedure voorgelegde identiteitsdocumenten. Gezien de expertise ter zake, kan het CGVS ook
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1. Asiel in cijfers

De erkende vluchteling krijgt een
informatieve brochure waarin zijn
rechten en plichten worden uitgelegd. De brochure geeft verder
informatie over de verschillende
diensten waar de erkende vluchteling terecht kan om zijn integratie in
de Belgische samenleving zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.
De brochure is ook in elektronische
versie beschikbaar op de website
www.cgvs.be.

© Dieter Telemans

Frédéric superviseert
ontwerpbeslissingen, maar
interviewt ook asielzoekers
afkomstig uit de Maghreb
en het Midden-Oosten.

© Anne De Graaf

Valentine coördineert de behandeling
van gendergebonden asielaanvragen.

2

De organisatie

1. De Commissarissen
Het CGVS wordt sinds januari 2005 geleid door commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. Hij wordt bijgestaan door een
Nederlandstalige adjunct, Eva Vissers. Tot 1 december 2011 werd hij bijgestaan door een Franstalige adjunct, François
Bienfait.

2. Organogram
Commissaris-generaal
Adjunct-commissarissen

G eografische

secties

Afrika

Balkan

Midden-Oosten/Azië

Congo

Oost-Europa

Project

O ndersteunende

Dienst Documenten

diensten

Juridische Dienst

Onthaal/Helpdesk

inclusief minderjarigen , gender
en openbare orde

Cedoca

Tolkendienst

Psy - evaluatiecel

Administratieve coördinatie

Algemene Diensten

HRM

Dienst Internationale Betrekkingen

Communicatie - Informatie - Pers

Vertaaldienst

Budget - Economaat - Logistiek

ICT
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3. Verbeterproject ‘Asielprocedure’
In november 2010 besliste de ministerraad een evaluatie te laten uitvoeren van de productiviteit en
de efficiëntie binnen de drie asielinstanties (DVZ, CGVS en RvV). Bijzonder aan het verbeterproject
'Asielprocedure' is dat de drie asielinstanties gezamenlijk betrokken zijn: eerst worden de processen binnen
elke asielinstantie afzonderlijk in kaart gebracht. Daarnaast wordt ook het asielproces bekeken als een keten
over de drie asielinstanties heen.

Sponsor van dit project is de Voorzitster van de FOD Bin-

De drie asielinstanties moesten de elementen in kaart

nenlandse Zaken, Mevrouw Monique De Knop. In het

brengen die een impact hebben op de productiviteit: de

stuurcomité zetelen onder andere de heer Jacky Leroy,

inventarisatie van de as is-processen, de input, de out-

voorzitter van de FOD P&O, de heer Freddy Roosemont,

put, de volumes, de behandelingstijden en de full time

directeur-generaal van de DVZ, de heer Debersaques,

equivalents (FTE). Daarnaast besteedde men bijzondere

eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwis-

aandacht aan de wijze waarop de asieldiensten samen-

tingen en Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor

werken en de wijze waarop asielrelevante informatie tus-

de Vluchtelingen en de Staatlozen.

sen de asieldiensten wordt uitgewisseld. Op basis van

Het project startte in februari 2011 en loopt verder in
2012. Het verloop van de opdracht is opgedeeld in vier
fases: de voorbereiding, de diagnose as is, de uitwerking
to be en de implementatie.

deze informatie werden efficiëntieverhogende quick wins
geformuleerd, zoals bijvoorbeeld informatieoverdracht
tussen het CGVS en de DVZ om de opvolging te bevorderen van bevelen om het grondgebied te verlaten.
In 2012 worden externe consultants ingeschakeld voor
de as is-, de to be- en de implementatiefase. Om deze

“

Uit de kwantificering blijkt dat het CGVS
bijna 13 uur van de gemiddeld 17 uur aan totale
behandelingstijd besteedt in vier subprocessen:
voorbereiding van het gehoor, uitvoering van
het gehoor, analyse van de asielaanvraag
en opmaak van een ontwerpbeslissing.

”

In 2011 bereidden de drie asielinstanties de opdracht
grondig voor, onder meer door een zeer gedetailleerde beschrijving te geven van alle processen en aspecten

externe consultants zo goed mogelijk te informeren over
de complexiteit van de opdracht en werkprocessen van
het CGVS werd in 2011 binnen het CGVS een intern projectteam opgericht. Dit stond onder leiding van adjunctcommissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Eva
Vissers. Het voorbereidend werk dat dit projectteam succesvol uitvoerde, gaf het CGVS onder andere een helder
inzicht in de complexiteit van de dossierbehandeling en in
de elementen die werkdruk veroorzaken.
Ook in 2012 staat de verderzetting van dit project hoog
op de agenda.

die bij de dossierbehandeling van belang zijn. De proces-

De voorbereidende fase van dit verbeterproject leidde

sen werden bovendien voor de eerste maal tot op detail-

ondermeer tot de volgende tussentijdse resultaten: de

niveau gekwantificeerd. Uit de kwantificering blijkt bij-

beschrijving in detail van alle activiteiten in het dossier-

voorbeeld dat het CGVS bijna 13 uur van de gemiddeld 17

behandelingsproces, een macroflow met visualisatie van

uur aan totale behandelingstijd besteedt in vier subpro-

de input en de output van asieldossiers doorheen het hele

cessen: voorbereiding van het gehoor, uitvoering van het

asielproces en de implementatie van enkele quick wins.

gehoor, analyse van de asielaanvraag en opmaak van een
ontwerpbeslissing.
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4. Personeel
De afgelopen jaren kende de regering aan het CGVS bijkomende middelen toe voor de aanwerving van personeel. Dit was nodig om meer asielaanvragen versneld te behandelen en de achterstand niet sterk te laten
toenemen. Het CGVS zette ook in 2011 zwaar in op opleiding. Verder werden verbetervoorstellen geformuleerd op basis van de resultaten van de personeelstevredenheidsenquête en kende telewerk verder uitbreiding.

4.1.

Evolutie van het
personeelsbestand

In totaal kreeg het CGVS budget om in de periode 20092011 120 FTE aan te werven van niveau A en 20 FTE van
niveau C.

Het personeelsbestand is eind 2011 met 32,1% gestegen
in vergelijking met het personeelsbestand begin 2009. De
stijging voor attachés (medewerkers met een universitair
diploma) blijkt wel sterker te zijn.

Bijkomend personeelsbudget (2009-2011)
MR*
3/7/
2009

MR
22/3
2010

MR
22/10
2010

MR
15/4
2011**

Totaal
bijkomend
personeel
2009-2011

Niveau A

18

26

36

40

120

Niveau C

2

4

5

9

20

20

30

41

49

140

Deze nieuwe medewerkers werden allemaal ingezet op
het kernproces van dossierbehandeling in de geografische secties (niveau A) en bij de administratieve ondersteuning hiervan (niveau C).
In vergelijking met eind 2008 is het personeelsbestand
eind 2011 met 113,85 FTE gestegen (468,20 – 354,35).
Dit ligt een stuk lager dan de mogelijkheid tot bijkomende
werving. Het verschil bedraagt 26,15 FTE (140 – 113,85).
Dit verschil is vooral te wijten aan het feit dat het recurrent personeelsbestand voortdurend vermindert doordat
personen die met pensioen gaan niet vervangen kunnen
worden, personen die loopbaanonderbreking nemen, niet
langer (tijdelijk) vervangen kunnen worden en personen

Totaal
bijkomend
FTE

* Ministerraad
** exclusief 2 FTE niveau A en 4 FTE niveau C voor de centrale ondersteunende
diensten van de FOD Binnenlandse Zaken

Personeelsevolutie in FTE

die het CGVS verlaten, slechts gedeeltelijk kunnen vervangen worden.

01/12/ 01/12/ 01/12/ 01/12/ 01/12/
2007 2008 2009 2010 2011

01/01/
2012

Begin 2011 kon dit gecompenseerd worden door de bij-

Totaal FTE

385,37

354,35

353,07

363,00

458,37

468,20

komende aanwerving van vier medewerkers van niveau A

Aantal attachés
(niveau A) uitgedrukt
in FTE

261,54

242,78

247,16

254,50

333,17

341,30

van de Raad van State. Het verschil kan in mindere mate
verklaard worden door het feit dat eind december 2011
nog vier wervingen lopende waren ter vervanging van
personen die het CGVS hebben verlaten.

Stijging alle personeelsleden en attachés (FTE)

De cijfers betreffen de FTE van de medewerkers die
effectief op het CGVS werkzaam zijn. Medewerkers die

Netto toename eind
2011 in vergelijking
met eind 2008

Netto toename uitgedrukt in %
+ 40,5%

budgettair ten laste zijn van het CGVS (zoals langdurig

Attachés (niv A)

+ 98,52

zieken en medewerkers gedetacheerd naar kabinetten)

Ander niveau

+ 15,33

+ 13,7%

zijn hier niet bij inbegrepen. Op 1 december 2011 betrof

Totaal
personeel

+ 113,85

+ 32,1%

dit tien medewerkers niveau A.
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“

Alle in 2011 op het CGVS in
dienst getreden medewerkers werden
ingeschakeld in de dossierbehandeling
of de ondersteuning ervan.

”

Verdeling mandatarissen - statutairen - contractuelen
3
0%

247
47%

4.2. Investeren in kennis
en open netwerken
In het beheersplan 2010-2014 werd het kennis- en informatiebeheer van het CGVS naar een strategisch niveau
getild. Op een efficiënte manier met kennis omgaan, kan
de slagkracht van de organisatie in belangrijke mate verhogen. Met verschillende verbeterprojecten wil het CGVS
doorgroeien naar een modelorganisatie, ook op het vlak
van kennisbeheer.

Mandataris

279
53%

Statutairen

InSite

Contractuelen

Volgens de oorspronkelijke planning had het CGVS in
het najaar 2011 moeten overschakelen naar een nieuwe
elektronische werkomgeving ter vervanging van Glo.be
(op het eCommunities-platform) en het intranet. In 2011
werkte een projectteam intensief aan de voorbereiding
van de overstap naar beConnected. Het sleutelde uitge-

Verdeling Nederlandstaligen - Franstaligen

breid aan de manier waarop informatie en kennis gedeeld
en georganiseerd zal worden.
Franstaligen

Voor het CGVS betekent de overstap naar beConnected

Nederlandstaligen

niet dat enkel Glo.be vernieuwd wordt. Het project krijgt

258
49%

271
51%

een heel andere ampleur én een nieuwe naam, namelijk
InSite. InSite zal in de toekomst alle relevante en noodzakelijke informatie van de hele organisatie bevatten.
Alle interne richtlijnen, communicaties, landeninformatie,
juridische informatie, personeelsinformatie enz, … zullen
via InSite raadpleegbaar zijn. Eén elektronische omge-

Verdeling mannen - vrouwen
195
37%

ving dus voor alle bedrijfskritische informatie.
Mannen
Vrouwen

Tijdens audits en workshops peilde het projectteam naar
de behoeften van de gebruikers, paste de bestaande
boomstructuur aan en breidde hem uit. Informatie die tot
nog toe niet systematisch georganiseerd was, kreeg een
plaats. Bovendien werd de basis gelegd voor een nieuwe

334
63%

benadering van het concept ‘informatie’. Alle bedrijfsrelevante informatie voor een land van herkomst bijvoorbeeld wordt op één enkele pagina op InSite toegankelijk,
ongeacht of een gebruiker een protection officer is, een
researcher van Cedoca, een medewerker van de juridische dienst, een directielid, … .
Door onvoorziene, externe omstandigheden kon de lancering van InSite eind 2011 niet plaatsvinden. Het platform was onvoldoende stabiel om als kritische toepassing
binnen het CGVS in gebruik genomen te worden.
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Parallel met de ontwikkeling van InSite boog een werk-

◘◘ specifieke opvolging en omkadering binnen de geo-

groep zich in 2011 over de bijdrage die blogs en wiki’s in

grafische secties ter bevordering van de integratie.

de toekomst kunnen spelen voor de interne communicatie en kennisdeling.
Op aangeven van de eindgebruikers werd ook de structuur en het ter beschikking stellen van interne richtlijnen herzien. De bestaande collectie wordt herwerkt. Een
nieuwe aanpak moet een hogere transparantie en efficiëntie garanderen.

Dit leertraject wordt afgesloten met een test over de
basiskennis.
Het KLC organiseerde workshops voor de medewerkers
die de nieuwe protection officers omkaderen. Op die
manier konden zij goede coaching-praktijken met elkaar
delen. De deelnemers aan de workshops werden ook aangemoedigd om zelf de EAC-opleidingen te volgen die aan

Een stuurgroep, waartoe ook twee externe leden beho-

de nieuwe medewerkers werden gegeven, met name de

ren, ondersteunt de lopende projecten rond kennis- en

volledige ‘Inclusion’-module.

informatiebeheer en biedt een klankbord.

Administratieve medewerkers

4.3. Opleiding

Het leertraject voor administratieve medewerkers omvat:
◘◘ praktische informatie over de organisatie zelf en over

In 2011 besteedde het Kennis- en Leercentrum (KLC) het

de gebruikte instrumenten (de verschillende diensten,

grootste gedeelte van zijn tijd aan de opleiding van nieu-

de databank, de interne instructies, …);

we protection officers. Het KLC verloor ook de permanente vorming voor alle medewerkers niet uit het oog. De

◘◘

een snelle en omkaderde integratie binnen de diensten.

focus lag vooral op de kwaliteit van het onderzoek van
de asieldossiers. De opleidingsmodules van het European Asylum Curriculum (EAC) werden ook in 2011 gebruikt
voor de opleiding van nieuwe, maar ook van meer ervaren medewerkers.

4. 3. 2. European Asylum Curriculum
Het EAC-project is een van de initiatieven die tot doel
hebben het asielbeleid op Europees niveau te harmoniseren. Dankzij dit project, dat wordt gesteund door het
Europees Vluchtelingenfonds, werden een reeks unifor-

4. 3. 1. De opleiding van de nieuwe medewerkers
102 medewerkers van niveau A en 23 medewerkers van
andere niveaus volgden een gespecialiseerd leertraject.

me opleidingsmodules voor de asielinstanties van de EUlidstaten uitgewerkt. Het EAC-programma wordt verder
geïmplementeerd met de modules ‘Inclusion’, ‘Evidence
Assessment’, ‘Interview Techniques’, ‘Country of Origin
Information’ en ‘Interviewing Children’. Vier medewerkers

Protection officers
Het traject werd al uitgewerkt en geëvalueerd in 2010.
De opleiding duurt 15 werkdagen vanaf de indiensttreding
en omvat:

van het CGVS werden opgeleid om zelf opleiders te worden voor de modules ‘Interviewing Traumatized Persons’
en ‘Exclusion’. EAC draagt bij tot de uniformisering van
de opleiding die asielmedewerkers binnen de EU volgen.

◘◘ praktische informatie over de organisatie en over de
gebruikte instrumenten (de databank, Glo.be, interne richtlijnen, …);
◘◘ informatie over de juridische basisinstrumenten (Verdrag van Genève en subsidiaire bescherming, Wet
van 15 december 1980, …);

“

Sommige interne EAC-opleiders maken deel
uit van een ‘expert pool’ en geven opleidingen
op Europees en internationaal niveau.

”

◘◘ praktische informatie inclusief rollenspel (gehoortechnieken, opstellen van een beslissing);
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Sommige interne EAC-opleiders maken deel uit van een

‘Interviewing Children’ en 32 de module ‘Country of Ori-

‘expert pool’ en geven opleidingen op Europees en inter-

gin Information’.

nationaal niveau. Zo leverden drie opleiders (‘Inclusion’
en ‘Evidence Assessment’) hun bijdrage aan opleidingen
in Frankrijk (OFPRA) en een opleider gaf een opleiding
‘Evidence Assessment’ in Burundi (ONPRA). Vier nieu-

4.4. Aanwervingen en vertrekken

we Luxemburgse collega’s volgden eveneens in België de

In 2011 traden op het CGVS 125 nieuwe medewerkers in

opleiding ‘Interview Techniques’.

dienst:
◘◘ 102 attachés: allen ingezet in de geografische secties

4. 3. 3. Permanente vorming

◘◘ 1 administratief deskundige voor de researchdienst

Sommige medewerkers van niveau A en B voltooiden met
succes hun stage in het kader van hun statutarisering.

Cedoca
◘◘ 18 administratief assistenten voor de administratief

Het KLC begeleidde eveneens de medewerkers die zich
hadden ingeschreven voor de eerste proef van een overgangsexamen van niveau C naar B.

ondersteunende diensten
◘◘ 4 administratief medewerkers overgekomen van de
Raad van State

In het kader van de competentieontwikkeling werden een
aantal inschrijvingen voor diverse opleidingen geregistreerd:

Opleiding

Aantal
Aantal
Aantal
inschrijvingen deelnemers deelnemers
in 2011 (1) in 2011 (2)
aan een
examen (3)

Algemene cursus
internationaal humanitair
recht (avondles)

16

16

Gecertificeerde opleiding

113

133

Nieuwe medewerkers – Verdeling per niveau
4
3%

18
14%

B

1
1%

C
D

16
102
82%

91

OFO-Opleidingen (4)

52

62

-

Opleiding voor evaluatoren
in het kader van de
ontwikkelcirkels (5)

29

27

-

Opleidingsverloven (6)

21

Evolutie aantal medewerkers dat het CGVS verliet
A

-

A

-

1. Eenzelfde persoon kan zich inschrijven voor meerdere opleidingen – de
opleiding vindt niet noodzakelijk plaats tijdens het inschrijvingsjaar.
2. Inclusief de verplichte opleidingen in het kader van de stages – eenzelfde
persoon kan hebben deelgenomen aan meerdere opleidingen.
3. De resultaten zijn niet bekend – het examen kan in 2012 plaatsvinden.
4. OFO = Opleidingsinstituut van de Federale Overheid.
5. Verplichte opleiding, gegeven door de stafdienst P&O van de FOD IBZ, voor
elke nieuwe evaluator.
6. Voor het schooljaar 2010–2011 en 2011–2012.

B

C

D

Totaal

Totaal aantal
personeelsleden

%

2007

22

1

7

3

33

467

7,0%

2008

25

0

7

4

36

429

8,3%

2009

22

0

5

3

30

424

7,0%

2010

23

0

9

0

32

435

7,3%

2011

27

0

4

0

31

529

5,9%

In 2011 verlieten 31 medewerkers op een totaal personeelsbestand van 529 medewerkers (die 468,20 FTE ver-

In de periode 2009-2011 werd in totaal aan 380 EAC-

tegenwoordigen) het CGVS. Dit geeft een personeelsver-

opleidingen deelgenomen door medewerkers van het

loop van 5,9% in 2011, wat lager is dan de jaren voordien.

CGVS. 220 medewerkers volgden de module ‘Inclusi-

De medewerkers die het CGVS verlieten waren medewer-

on’, 80 de module ‘Evidence Assessment’, 48 de module

kers die reeds in loopbaanonderbreking waren, die hun
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contract niet verlengden, die elders statutair konden wor-

was de participatiegraad relatief laag in vergelijking met

den of dichter bij huis wilden werken. Het toegekende

de vorige enquête. In 2010 nam bijna 54% deel tegen-

personeelsbudget betrof contracten van bepaalde duur,

over 73% in 2008.

die pas vanaf 1 december 2011 in contracten van onbepaalde duur werden omgezet.

In de tweede helft van 2011 analyseerde het CGVS de
resultaten van de eigen organisatie. Op een aantal tevre-

Het personeelsverloop is voornamelijk toe te schrijven

denheidsdomeinen behaalde het CGVS goede resultaten:

aan medewerkers van niveau A. Hun vertrek weegt zwaar

jobinhoud, werkmiddelen, dienstverlening van de onder-

op de organisatie omdat het een verlies van kennis is.

steunende diensten, werktijdregeling (onder andere de

Ook duurt het maanden vooraleer een pas aangeworven

mogelijkheid tot telewerk) en de kwalitatieve en respect-

protection officer volledig operationeel is en zelfstandig

volle relatie met collega’s, leidinggevenden en andere

kan werken. Hoewel het CGVS in staat is om snel in ver-

professionele en sociale contacten.

vanging te voorzien door regelmatig selecties te organi-

De belangrijkste werkpunten die uit de tevredenheids-

seren en reserves aan te leggen, neemt het toch enige

enquête naar boven kwamen situeren zich rond drie the-

tijd in beslag vooraleer een nieuwe medewerker effectief

ma’s: de continue werkdruk en stress, loopbaan- en door-

kan bijdragen aan de productiviteit.

groeimogelijkheden

(inbegrepen

de

mogelijkheid

tot

jobvariatie) en de organisatiecultuur. Wat dit laatste the-

“

ma betreft wil het personeel meer betrokken worden bij

In 2011 traden 125 nieuwe medewerkers
in dienst bij het CGVS. 31 medewerkers
verlieten definitief het CGVS.

”

In 2011 is het aantal spontane sollicitaties sterk toegenomen. Vooral jonge universitairen tonen interesse voor de
functie van protection officer. Een aantal onder hen geeft
aan dat ze het CGVS kennen via mensen die al op het
CGVS werken.

het bepalen van de objectieven en een grotere erkenning
krijgen voor het geleverde werk.
In het najaar organiseerde de commissaris-generaal
overlegmomenten per dienst of groep van diensten om
de deelresultaten van de enquête van 2010 mondeling te
bespreken. Op deze overlegmomenten kreeg het personeel de mogelijkheid om haar verzuchtingen te verduidelijken en van ideeën te wisselen over concrete acties om
hieraan tegemoet te komen. De conclusies worden opgenomen in het HRM-ondersteuningsprogramma voor 20112012 en in de themawerkgroepen die op het niveau van

Deze mond tot mond reclame bleek bij de selecties in

de FOD horizontale verbetervoorstellen uitwerken om tot

2011 een grote troef om snel gemotiveerde medewerkers

concrete resultaten te komen in 2012.

te rekruteren.
Het CGVS slaagt er in haar vacatures snel en kwalitatief
in te vullen. De meeste personeelsleden die na de beslissing van de ministerraad van 15 april 2011 konden aangeworven worden, zijn tussen 1 juli en 1 september 2011 in
dienst getreden.

4.6. Telewerk en desksharing
Sinds

november

2006

bestaat

een

wettelijk

kader

(koninklijk besluit van 22 november 2006) dat van toepassing is op alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Op basis daarvan bestaat er op het CGVS

4.5. Personeelstevredenheidsenquête
In december 2010 hield de FOD Binnenlandse Zaken een

een telewerkproject dat ondertussen de experimentele
fase is ontgroeid. Telewerk past in de strategie van het
CGVS om personeelsleden meer te responsabiliseren en
meer resultaatgericht te laten werken. Er zijn twee vormen van telewerk van toepassing op het CGVS.

personeelstevredenheidsenquête, waaraan ook de mede-

De eerste vorm van telewerk is het zogenaamde ‘regu-

werkers van het CGVS konden deelnemen. Voor het CGVS

lier telewerk’. Door gebruik te maken van een goed bevei-
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ligd informaticasysteem werken de telewerkers in dezelf-

een telewerker een positief antwoord wil geven op het

de virtuele werkomgeving als de medewerkers die op de

vertrouwen dat in hem wordt gesteld.

werkvloer aanwezig zijn. Zoals het woord zelf suggereert
kan men dit type telewerk op regelmatige basis verrichten, namelijk één tot maximum twee dagen per week. In
2011 telde het CGVS 122 reguliere telewerkers (op een
totaal van 529 medewerkers), die in totaal 4.279 dagen

Het aantal telewerkers op het CGVS blijft stijgen. Verschillende motieven vormen de drijfveren om dit verder
uit te breiden: flexibilisering van de arbeid, besparing van
kantoorruimte en stijging van de productiviteit.

thuis hebben gewerkt.
De tweede vorm van telewerk is het zogenaamde ‘occa-

Desksharing

sioneel telewerk’. Het belangrijkste verschil met regu-

In april 2011 startte het CGVS met een proefproject

lier telewerk is dat de occasionele telewerker op een niet

‘desksharing’ bij de geografische sectie Midden-Oosten/

regelmatige basis en slechts in uitzonderlijke omstandig-

Azië. Door de vele aanwervingen in 2011 ontstond er

heden kan telewerken. Uitzonderlijke omstandigheden
zijn problemen met het openbaar vervoer, situaties waarin de aanwezigheid op de werkvloer bepaalde risico’s met
zich kan meebrengen (bijvoorbeeld pandemie) of voor
bepaalde welomschreven opdrachten. Verder wordt aan
deze telewerkers geen materiaal ter beschikking gesteld,
hebben ze geen toegang tot het netwerk en kunnen zij
geen kosten inbrengen. In 2011 verrichtten tal van medewerkers (per maand gemiddeld 30) in totaal 453 dagen
occasioneel telewerk. Occasioneel telewerk speelt in op
de tijdelijke behoeften of externe problemen waardoor de
continuïteit van het werk beter wordt gegarandeerd.

plaatsgebrek op de verdieping waar de bureaus gelegen
zijn van deze sectie. Nieuwe medewerkers moesten noodgedwongen op een andere verdieping werken. Hierdoor
was er een beperkt contact met de andere medewerkers
van de sectie. Dit was niet bevorderlijk voor hun integratie in de sectie. Daarom werd er gekozen om te starten
met ‘desksharing’.
Desksharing is een vorm van werkplekinnovatie waarbij verschillende medewerkers eenzelfde werkplek delen.
Bij het proefproject werden 20 telewerkers betrokken.
Zij werken één à twee vaste dagen thuis. Deze 20 personen delen 13 bureaus die opgebouwd zijn in vier eilanden
in een landschapsbureau. Er is ook een back-up bureau
voorzien met drie bureaus in een ander lokaal. Het meu-

“

bilair werd aangepast. Alle medewerkers werken met een

Telewerk past in de strategie van het CGVS
om personeelsleden meer te responsabiliseren
en meer resultaatgericht te laten werken.

”

De meerwaarde van telewerk (hetzij regulier hetzij occa-

laptop. Indien een medewerker niet aanwezig is, maakt
hij dit kenbaar door een bordje ‘Free clean desk’ op het
bureau te plaatsen.
Na enkele maanden werd het project geëvalueerd. Uit de
evaluatie bleek dat alles vlot verliep en dat iedereen positief stond tegenover het project.

sioneel) staat voor het CGVS buiten kijf. De telewerkers

Ondertussen is ook de sectie Congo gestart met desk-

ervaren telewerk als een aangenaam en efficiënt alterna-

sharing omdat ook deze sectie kampte met plaatsgebrek.

tief voor de traditionele werksituatie.

Uitbreiding naar andere diensten komt er wanneer er ook

Telewerken betekent een andere manier van werken die
meer resultaatgericht is en beter beantwoordt aan de
behoeften van vandaag. De grootste voordelen van telewerk zijn een betere afstemming van het professionele en privéleven, weinig afleiding, een meer ontspannen
en comfortabele werkomgeving en een hogere productiviteit. Meer zelfs, telewerk zou ook een positieve impact
hebben op de collegialiteit en de betrokkenheid omdat
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daar plaatsgebrek is.

5. Budget en logistiek
Door de aanwerving van bijkomend personeel, namen de kosten voor contractreel personeel in 2011 toe.
Ook de kosten voor tolk-en vertaalprestaties stegen aanzienlijk in 2011. De huurlasten maken met 41% het
grootste deel uit van het budget van het CGVS.

5.1.

Uitgaven

5.2. Veiligheid en welzijn

In 2011 bedroegen de totale uitgaven (personeel en wer-

Begin 2009 verhuisde het CGVS naar het deels gereno-

king) 27.455.488 €. In 2010 was dit 22.739.000 €. Dit is

veerde WTC II-gebouw in Brussel. Deze locatie is vlot

een stijging van 21%. Vooral de kosten voor contractueel

bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook de DVZ is er

personeel namen toe, met name van 6.071.000 € in 2010

gevestigd. Het onthaal en gehoor van asielzoekers heeft

naar 8.931.320 € in 2011. Door de stijging van het aan-

op de gelijkvloerse en eerste verdieping plaats. De ande-

tal asielaanvragen en een uitbreiding van het aantal pro-

re functies van het CGVS hebben plaats op de 18de tot en

tection officers, namen ook het aantal gehoren en bijge-

met 24ste verdieping van de WTC II-toren.

volg de kosten voor tolk- en vertaalprestaties met 42%
toe (van 1.619.572 € in 2010 naar 2.292.884 € in 2011).

In 2011 werd er opnieuw bijzondere aandacht besteed
aan een veilige werkomgeving in het WTC-complex. Het
CGVS blijft steeds weerkerende problemen (klimaatregeling, personenliften, brandveiligheid, ...) aankaarten

“

Door het toenemend aantal gehoren,
stegen de kosten voor tolk- en vertaalprestaties
met 42% ten opzichte van 2010.

”

bij de Regie der Gebouwen en bij de syndicus van het
gebouw.
In het kader van het welzijn van de medewerkers werd er
verder geïnvesteerd in ergonomische bureaustoelen.

De komst van heel wat nieuwe medewerkers maakte
een extra investering in ICT-ondersteuning noodzakelijk.
Hierdoor kon het CGVS in 2011 het PC-park moderniseren, het besturingssysteem upgraden en softwarelicenties aankopen.

Het CGVS beschikt over ruim 13.000 m² kantoorruimte, 2.400 m² archiefruimte en 1.000 m² gemeenschappelijke ruimtes, zoals vergaderzalen en technische ruim-

Uitgaven 2011

tes. De huur voor deze oppervlaktes wordt gedragen door

Statutair personeel

12.334.878 €

Contractueel personeel
Algemene werkingskosten

5.3. Huurlasten

de Regie der Gebouwen. De bijkomende kosten voor de
bezetting, namelijk de huurlasten draagt het CGVS.

8.931.320 €

Het CGVS betaalt als bezetter van het WTC II hoge huur-

5.269.807 €

lasten. Voor het hele jaar 2011 bedroegen de huurlasten

Werkingskosten ICT

109.127 €

2.150.000 €. Huurlasten betreffen de kosten voor airco,

Algemene investeringskosten

232.593 €

waterverbruik, werking en onderhoud van de personen-

Investeringskosten ICT

577.763 €

schappelijke delen, schoonmaak van publieke gedeelten,

Totale kost personeel en
werking

liften, technisch onderhoud, elektriciteit van de gemeen27.455.488 €

signalisatie in de publieke gedeelten (uitgezonderd signalisatie eigen aan de bezetters) en bewaking van het
gebouw. Het grootste gedeelte van deze lasten zijn con-
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tractueel bedongen en forfaitair vastgelegd. In verhou-

ten zeerste aangewezen. Een expert zou de verschillende

ding tot de algemene werkingsmiddelen van het CGVS,

contracten die de Regie der Gebouwen heeft met de eige-

5.269.807 € in 2011, nemen deze huurlasten een grote

naar kunnen onderzoeken en eventueel heronderhande-

hap uit het budget, met name 41%.

len. Het CGVS, maar ook de andere bezetters, benadrukte dit in 2011 meermaals ten aanzien van de directie van

Algemene werkingskosten 2011

de Regie der Gebouwen en zal hierop blijven aandringen.

Totaal : 5.269.807 €
16%

Huurlasten
41%

Tolken
Andere

44%

Er is evenmin een duidelijk zicht op de kosten voor huurlasten. Zo is het onmogelijk te achterhalen 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
van het WTC II-gebouw. De Regie der Gebouwen treedt
voor de diensten van de federale overheid op als huurder.
De Regie werd verplicht om de door de vroegere huurder, bpost, aangegane verbintenissen over te nemen.
Aangezien het grootste gedeelte van deze kosten door
de Regie der Gebouwen aangerekend wordt op forfaitaire
basis, heeft het CGVS bijgevolg geen impact op die kosten. Hierop besparen is dus evenmin mogelijk. In tijden
van lineaire besparingen is dit bijzonder problematisch
voor het CGVS, temeer daar we nog een aanzienlijke stijging van tolk- en vertaalprestaties verwachten de komende jaren. Het CGVS blijft verder aandringen op meer duidelijkheid over de samenstelling van de huurlasten, en dit
◘◘ uit bezorgdheid voor het effect van een eventuele
stijging van de huurlasten en de impact die deze stijging zal hebben op de werkingsmiddelen;
◘◘ uit vrees voor eventueel onterechte betalingen;
◘◘ om een goed beheer van overheidsmiddelen te garanderen.
De onduidelijkheid, de complexiteit en de financiële impact van dit dossier blijft groot. De aanstelling van
een expert met een juridische/technische achtergrond is
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© Wouter Van Vaerenbergh

Het CGVS organiseerde
17.155 gehoren in 2011.

© An Michiels

België hervestigde
25 Eritrese
en Congolese
vluchtelingen
afkomstig uit Libië.

3

Europa

1. 60 jaar Verdrag van Genève
Het Vluchtelingenverdrag, ook gekend als het Verdrag van Genève, vierde in 2011 haar 60ste verjaardag. Dit
verdrag vormt een hoeksteen van de totstandkoming van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en
staat ook in België nog steeds centraal bij de beoordeling van asielaanvragen. Naast de verschillende evenementen die de globale hoeder van dit verdrag, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR), hiervoor opzette, wilde ook het CGVS in 2011 deze verjaardag passend vieren.

Op 23 juni 2011 organiseerde het CGVS een informatief en

trouwen uit in het Belgische asielsysteem als een solide

feestelijk evenement voor zijn medewerkers naar aanlei-

systeem met hoge standaarden van bescherming, maar

ding van 60 jaar Verdrag van Genève. Het CGVS nodigde

vroeg ook de nodige aandacht voor ‘protection gaps’ in

Frank Caestecker van de universiteit van Gent en Wilbert

België. Deze rijk gevulde studiedag was een treffende

Van Hövell, toenmalig regionaal vertegenwoordiger van

hommage aan het Verdrag en bood de nodige aanmoedi-

UNHCR voor West-Europa uit om het academische gedeel-

ging en inspiratie voor allen die betrokken zijn bij de be-

te in te vullen. Frank Caestecker situeerde het Verdrag

scherming van vluchtelingen.

van Genève in zijn historische context. Wilbert Van Hövell
maakte daarna de balans op van de voorbije zestig jaar
en lichtte de toekomstperspectieven inzake bescherming
toe. Toenmalig staatssecretaris voor migratie en asielbeleid Melchior Wathelet sprak het slotwoord. Na de academische zitting was er een receptie voorzien voor alle deelnemers.

“

UNHCR drukte haar vertrouwen uit in het
Belgische asielsysteem als een solide systeem
met hoge standaarden, maar vroeg ook
aandacht voor ‘protection gaps’ in België.

”

Het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratie
Netwerk (EMN), waarvan het CGVS ook deel uitmaakt, organiseerde op 14 oktober 2011 een studiedag rond 60 jaar
Verdrag van Genève. De protection officers van het CGVS
passen het Verdrag dagelijks toe bij de beoordeling van
asieldossiers en deze verjaardag was het gepaste moment
om eens vanuit een andere invalshoek naar dit basisverdrag te kijken. Met een historisch overzicht van de vluchtelingenbescherming in België als inleiding, konden verschillende experten nadien een objectieve, doch kritische
blik werpen op de implementatie van het Verdrag in België

Op het internationale niveau organiseerde UNHCR op 8
december 2011 te Genève een Ministeriële Conferentie om
de vieringen rond 60 jaar Verdrag af te ronden. Ongeveer
150 lidstaten waren op hoog niveau vertegenwoordigd en
debatteerden over de lacunes in het Verdrag en kondigden
daarbij hun individuele engagementen voor de toekomst
aan. België onderschreef het belang van het Verdrag en
kon haar voornemens, zoals beschreven in het toen pas
bereikte regeerakkoord, aankondigen.

en de groeiende invloed van de Europese rechtspraak

België heeft een asielsysteem met hoge standaarden van

inzake asiel en mensenrechten. UNHCR drukte haar ver-

bescherming, waarbij steeds gestreefd wordt om kwaliteit
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en efficiëntie te verenigen. Bij de totstandkoming van het

de situatie van de niet-begeleide minderjarige asielzoe-

Gemeenschappelijke Europese Asielstelsel wil België deze

kers, werden herhaald. Met deze nieuwe en herhaalde en-

principes ook in de Europese wetgeving gereflecteerd

gagementen van de lidstaten kreeg het Verdrag zuurstof

zien. De bijzondere aandacht die België, en in het bijzon-

voor een verzekerde toekomst.

der het CGVS, schenkt aan de genderproblematiek en aan

2. Kwalificatierichtlijn
Op 24 november 2011 bereikten de Europese ministers van asiel en migratie een akkoord over het nieuwe
voorstel voor de Kwalificatierichtlijn. Deze richtlijn legt de voorwaarden voor internationale bescherming vast.

De richtlijn bepaalt de criteria voor het verlenen, opheffen
of intrekken van de vluchtelingen- of de subsidiaire beschermingsstatus. Daarnaast somt deze richtlijn ook de
rechten op die verbonden zijn aan de internationale beschermingsstatus. Tegen 12 december 2013 zal de Kwalificatierichtlijn omgezet moeten worden in nationale wetgeving.

De belangrijkste wijzigingen
De meeste aandacht tijdens de onderhandelingen ging
naar de harmonisatie van de rechten verbonden aan de
vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. De Europese Commissie, het Europees Parlement
en enkele lidstaten, waaronder België, wilden beide statussen volledig gelijkschakelen, maar een meerderheid

Het CGVS speelde, als voorzitter van de Europese Raads-

van de lidstaten verzette zich hiertegen. Het uiteindelij-

werkgroep Asiel tijdens het Belgisch voorzitterschap van

ke compromis zorgt voor een verdere, maar nog niet vol-

de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2010,

ledige harmonisering:

een zeer actieve rol bij de onderhandelingen en compromisvoorstellen voor de herziene versie van de Kwalificatierichtlijn. De definitieve tekst die eind 2011 goedgekeurd werd, lijkt heel sterk op het compromis dat binnen
de Raad bereikt was op het einde van het Belgisch voorzitterschap.

◘◘ vluchtelingen krijgen een verblijfstitel van minimum
drie jaar en personen met een subsidiaire beschermingsstatus minimum één jaar. Als hun status verlengd wordt, is dit een verlenging met twee jaar;
◘◘ volledige gelijkschakeling op het vlak van toegang tot
werk en gezondheidszorg;

Waarom een nieuwe versie?
In 2009 stelde de Europese Commissie het herzieningsvoorstel voor de Kwalificatierichtlijn voor dat deel uitmaakt van het tweede pakket wetgevende instrumenten.
Tijdens de eerste fase van de ontwikkeling van het Gemeenschappelijke Europese asielsysteem (1999-2005)
werden minimumnormen vastgelegd. De in 2004 goedgekeurde Kwalificatierichtlijn had voor België zéér ingrijpende gevolgen, met de invoering van subsidiaire bescherming in 2006 als voornaamste factor. In de tweede fase
wordt gestreefd naar hogere, gemeenschappelijke standaarden, die tegen 2012 tot een gemeenschappelijke
asielprocedure en een uniforme beschermingsstatus voor
de hele EU moeten leiden.
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◘◘ beperkte gelijkschakeling op het vlak van toegang tot
sociale zekerheid en integratiefaciliteiten.
Daarnaast zijn er ook een aantal wijzigingen aangebracht
met betrekking tot de eigenlijke criteria voor internationale bescherming:
◘◘ de lijst van actoren van bescherming wordt duidelijk
afgebakend;
◘◘ bij de beoordeling van het interne vluchtalternatief
moet worden nagegaan of de asielzoeker op een veilige
en wettige manier naar het gebied kan reizen, er zich
toegang kan verschaffen en er zich kan vestigen;
◘◘ genderaspecten moeten in rekening worden gebracht

bij de beoordeling of een asielzoeker tot een sociale

Over het algemeen hebben de wijzigingen in de Kwalifi-

groep behoort;

catierichtlijn een beperkte impact voor ons land, omdat

◘◘ gebrek aan bescherming omwille van Conventiegebonden redenen bij niet-Conventie gerelateerde vervolging kan ook leiden tot vluchtelingenstatus;

de huidige standaarden in België – zeker in vergelijking
met andere EU-lidstaten – al vrij hoog liggen. Dit is zeker
zo bij de bepalingen die betrekking hebben op gender en
minderjarigen. Dit is ook het geval bij de erkenning van

◘◘ de internationale beschermingsstatus mag niet opge-

een Conventie-gerelateerd gebrek aan bescherming als

heven of ingetrokken worden als de asielzoeker een

voldoende grond voor het verlenen van de vluchtelingen-

subjectieve vrees aantoont, gebaseerd op ‘dwingen-

status en de erkenning van het element van subjectieve

de redenen’, voortvloeiend uit vroegere vervolging of

vrees bij de eventuele opheffing of intrekking van de in-

ernstige schade’;

ternationale beschermingsstatus.

◘◘ meer aandacht voor de rechten van het kind.

3. Europees Asielondersteuningsbureau
Harmonisering via wetgeving volstaat op zich niet om te komen tot een werkelijk gemeenschappelijk Europees asielsysteem. Praktische samenwerking tussen de asieldiensten van de verschillende lidstaten levert
een belangrijke bijdrage aan de goede omzetting én toepassing van de Europese rechtsregels op het nationale niveau. Daarnaast zorgt een versterkte uitwisseling van goede praktijken tussen de landen voor een verhoogde kwaliteit en efficiëntie van de asielprocedure.

Om de verschillende vormen van praktische samenwer-

in aanwezigheid van de Europese commissaris voor Bin-

king beter te coördineren werd een agentschap opgericht,

nenlandse Zaken, Malmström, en de Maltese eerste mi-

dat zich specifiek met deze taak bezig houdt: het Euro-

nister, Gonzi. De uitvoerende directeur van het EASO, dr.

pees Asielondersteuningsbureau (EASO).

Visser, was al op 1 februari 2011 aangesteld door de Raad

De uitdagingen en verwachtingen voor dit nieuwe asielondersteuningsbureau zijn bijzonder hoog. Terwijl het EASO
in februari 2011 officieel enkel nog maar bestond uit de

van Bestuur om het agentschap zo snel mogelijk operationeel te maken. Tegen eind 2011 werkten er een dertigtal personen.

uitvoerende directeur en een medewerker (met bijkomen-

Bij de overdracht van bestaande projecten werd een dui-

de steun van de Europese Commissie), werden al meteen

delijke strategie gevolgd om deze projecten niet blind te

enkele belangrijke doelstellingen voor 2011 vastgelegd:

kopiëren, maar telkens na te gaan waar de toegevoegde

◘◘ de opvolging van het actieplan om in Griekenland een

waarde voor het EASO kon liggen.

asielsysteem uit te bouwen;
◘◘ de overdracht van verschillende projecten van praktische samenwerking;
◘◘ de uitbouw van de eigen organisatie.
In zijn opstartjaar heeft het EASO zich voornamelijk ge-

“

Het CGVS stuurt in 2012 een expert naar
Griekenland om asielambtenaren op te leiden.

”

concentreerd op deze laatste doelstelling. De selectie van

Voor de aanpak van de situatie in Griekenland werd een

het personeel vormde hierbij de eerste prioriteit. Offici-

operationeel plan uitgetekend en werden reeds verschil-

eel werd het bureau op Malta ingehuldigd op 11 juni 2011,

lende asielondersteuningsteams, bestaande uit nationa-
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le experten van de andere lidstaten, naar Griekenland ge-

Net voor het einde van het jaar heeft het EASO ook een

stuurd. Ook het CGVS heeft al toegezegd om één expert

eerste Consultatief Forum georganiseerd, waar vele

naar Griekenland te sturen om de asielambtenaren daar

NGO’s, academici, rechters en andere vertegenwoordi-

op te leiden in het European Asylum Curriculum (EAC).

gers van het maatschappelijke middenveld werden uitge-

Door vertragingen aan Griekse zijde zal de missie van

nodigd om van gedachten te wisselen over de prioriteiten

deze CGVS-expert pas in 2012 kunnen plaatsvinden.

en de werking van het EASO.

Adjunc t- c ommissar is Franç ois Bienfait bek leedt sleutelpositie bij het
Europees A sielonder steuningsbureau
François Bienfait was sinds 1 augustus 2002 Franstalig adjunct-commissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Hij werd op 1 december
2011 aangesteld als ‘Head of the Centre for quality, expertise and training’ van het Europees Asielondersteuningsbureau in Malta. Hierdoor
wordt hij de rechterhand van Dr. Rob Visser, Executive Director van het EASO. Door zijn vertrek werd zijn tweede mandaat als adjunctcommissaris vroegtijdig beëindigd.
Als adjunct-commissaris vervulde François Bienfait meerdere taken: opvolging van enkele geografische secties en beleidsbepaling. Hij was
ook sterk betrokken bij de werking van de gendercoördinatie en de coördinatie inzake niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Daarnaast
nam hij actief deel aan enkele Europese en internationale projecten, zoals de samenwerking tussen het CGVS en Burundi. François Bienfait
stond in 2006 aan de wieg van EAC, het European Asylum Curriculum. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van de verschillende opleidingsmodules en promootte het effectieve gebruik ervan op het CGVS en bij de Europese zusterorganisaties. Ook inzake kwaliteit nam François Bienfait
talrijke initiatieven. Hij coördineerde vanaf 2007 de activiteiten van de ‘kwaliteitswerkgroepen’ op het CGVS. Deze mondden onder meer uit in
verschillende kwaliteitsbrochures, zoals de ‘Deontologie voor het tolk- en vertaalwerk’ (oktober 2009) en het gehoorhandvest (januari 2011).
François Bienfait was een groot pleitbezorger van de Europese harmonisatie van de asielsystemen. Bij het
EASO zal hij hieraan concreet kunnen verder werken. Zijn eerste taak bij het EASO inzake opleiding zal erin
bestaan, om EAC, dat het EASO heeft overgeërfd, verder te ontwikkelen en te doen gebruiken. EAC zal aangevuld worden met andere opleidingsinstrumenten. Daarnaast zal François Bienfait ook andere kwaliteitsinstrumenten ontwikkelen die bijdragen tot een uniforme behandeling van asielaanvragen binnen de EU. Ook de
opvolging van kwetsbare groepen (gender, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, slachtoffers van foltering enz.) behoort tot zijn takenpakket. Het ‘Centre for quality, expertise and training’ neemt ook deel aan
EASO-projecten in lidstaten die onder druk staan van hoge asielinstromen, zoals Luxemburg en Griekenland.
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H et CGVS in het Europees A sielonder steuningsbureau
Als lid van de Raad van Bestuur is Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, zeer actief betrokken bij
de strategische beslissingen van het bureau.
Het CGVS speelt, omwille van haar expertise op het vlak van COI (landeninformatie) een belangrijke rol in de uitbouw van de praktische
samenwerking rond deze domeinen binnen het EASO. Christophe Hessels, voormalig Cedoca-researcher Afghanistan op het CGVS staat als
Seconded National Expert bij het EASO in voor de redactie van een informatierapport over Afghanistan. An Vandeven, hoofd van Cedoca, is
lid van de Task Force en voorzitter van de ‘Working Party on Practical Cooperation’. Deze werkgroep heeft als doel binnen EASO-verband de
concrete samenwerking tussen lidstaten vorm te geven. Hierbij bouwt het verder op de ervaringen binnen Eurasil. Bart Theunis, kennismanager, is lid van de ‘Working Party on the COI Portal’ die als doel heeft het gebruiksklaar maken van een Europees portaal voor het delen van
informatie over de herkomstlanden.
Enkele EAC-opleiders op het CGVS maken tenslotte deel uit van een ‘expert pool’. Als ‘content experts’ staan zij in voor de update van modules
en geven zij opleidingen op Europees en internationaal niveau (zie ook 4.3. Opleiding p. 31).

4. Hervestiging
In februari 2011 deed de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR), als reactie op de vluchtelingenstroom naar
Egypte en vooral naar Tunesië na het losbarsten van anti-regime protesten in Libië, een wereldwijde oproep
voor het aanbieden van plaatsen voor hervestiging vanuit Tunesië en Egypte. In reactie hierop besliste het
kernkabinet op 24 maart 2011 om 25 Afrikaanse vluchtelingen die na het uitbreken van de revolutie in Libië
gevlucht waren naar Tunesië, van daaruit te hervestigen naar België.

Het CGVS stond opnieuw in voor de selectie van de vluch-

Eritrese nationaliteit en één familie en twee alleenstaan-

telingen. Door de precaire veiligheidssituatie in het vluch-

den met de Congolese nationaliteit geselecteerd.

telingenkamp in Tunesië waar de vluchtelingen verbleven
kon het CGVS de vluchtelingen echter niet ter plaatse interviewen. Het CGVS maakte daarom een definitieve selectie op basis van de informatie die door UNHCR werd
aangeboden. De Belgische regering stelde de volgende
criteria voorop: families met kinderen en alleenstaande
vrouwen.

Deze 25 personen kwamen op 18 juli 2011 in België aan.
Na aankomst verbleven ze een aantal weken in het opvangcentrum voor asielzoekers (Fedasil) in Pondrôme.
Nadien vestigden deze vluchtelingen zich in gemeentes
verspreid over België, waar ze bij hun integratie worden
begeleid door verschillende partnerorganisaties.
UNHCR drukte zeer uitdrukkelijk haar waardering uit voor

“

de Belgische bijdrage aan de hervestiging van vluchtelin-

België was het eerste land wereldwijd
dat effectief vluchtelingen ex-Libië
vanuit Tunesië hervestigde.

”

gen ex-Libië en in het bijzonder voor de snelheid van uitvoering: België was het eerste land wereldwijd dat effectief vluchtelingen ex-Libië vanuit Tunesië hervestigde.
Het CGVS is al jarenlang voorstander van een actief hervestigingsbeleid. Hervestiging sluit perfect aan bij de

Na een beoordeling van de beschermingsnoden werden

kernopdracht van het CGVS: internationale bescherming

uiteindelijk vijf families en twee alleenstaanden met de

bieden aan vluchtelingen die het nodig hebben. Hervesti-
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ging is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen

het eerste opvangland of terugkeer naar het land van oor-

vanuit een eerste asielland, waar zij geen bescherming

sprong uitgesloten is.

hebben gevonden, naar een derde land dat heeft ingestemd deze vluchtelingen op te nemen en hen een permanente verblijfsstatus toe te kennen. Het is een duurza-

Meer informatie over deze hervestigingsoperatie kan u

me oplossing, die enkel wordt overwogen indien opvang in

vinden op www.hervestiging.be

5. Project Burundi
Sinds maart 2010 voert het CGVS het project Burundi uit. Het kadert in de filosofie om actief bij te dragen tot
een betere bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Dit project is een samenwerking tussen het CGVS en haar

tische vorming aan de medewerkers van het ONPRA. Me-

tegenhanger in Burundi: het Office National de Protection

dewerkers uit Burundi zullen eveneens een werkbezoek

des Réfugiés et Apatrides (ONPRA). Het CGVS ondersteunt

brengen aan het CGVS. Het project wordt medegefinan-

het in 2009 opgerichte ONPRA door experten ter plaatse

cierd door de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelings-

te sturen. Zij geven, via de Europese opleidingsmodules

samenwerking. Het project loopt verder in 2012.

EAC (European Asylum Curriculum), theoretische en prak-
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© Wouter Van Vaerenbergh

Christophe volgt de Europese
en internationale ontwikkelingen
inzake asiel op de voet op.

SCHEMA ASIELPROCEDURE

opvangcentrum

Erkenning
vluchtelingenstatus

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.
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Bijlage: De asielprocedure
1. Wettelijk kader
Het Internationaal Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951
(ook Vluchtelingenverdrag genoemd) vormt de basis voor
het erkennen van de vluchtelingenstatus. In de Belgische
wetgeving wordt expliciet naar het Vluchtelingenverdrag
verwezen.
Op 10 oktober 2006 werd, als aanvulling op het Vluchtelingenverdrag, de subsidiaire beschermingsstatus ingevoerd
in de Belgische wetgeving.
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

Wetswijzigingen
In 2011 werd een aantal wetwijzigingen doorgevoerd die invloed
(zullen) hebben op de werking van de asielinstanties.
Bijstand
Op 1 september 2011 trad een nieuw koninklijk besluit in voege
tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot
vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke
kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. Dit besluit maakt het vermoeden van onvermogen voor
vreemdelingen weerlegbaar. Dat wil zeggen dat het kan worden
weerlegd door bewijs van het tegendeel. Het Bureau voor Juridische Bijstand zal voortaan kosteloze bijstand kunnen weigeren aan
vreemdelingen die over voldoende inkomsten beschikken om hun
advocaat te betalen.

vreemdelingen. Deze wet werd gewijzigd door de Wet van

Lijst veilige landen van herkomst

15 september 2006.

Het federaal parlement keurde, in het kader van de aanhoudende asielcrisis, op 24 november 2011 het wetsontwerp goed, dat
voorziet in de invoering van een procedure voor aanvragen van
asielzoekers uit veilige landen van herkomst (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Doc 53 1825/(2011/2012), nieuw artikel 57/6/1)).
Een aanvraag van een onderdaan van een veilig land van herkomst
zal niet in overweging worden genomen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging
heeft of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij
een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade. Deze wetswijziging voorziet in een korte beslissingstermijn voor het CGVS
(15 werkdagen) en in beroep voor de RvV (twee maanden). Voor
asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst zal enkel
het annulatieberoep (binnen de 30 dagen) openstaan. De lijst van
veilige landen van herkomst wordt minstens één maal per jaar door
de Koning bepaald, bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad. De wet voorziet dat vooraf het advies van het CGVS
wordt ingewonnen.
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Wet svoor stellen Par lement aire C ommissie Binnenlandse Z aken
Met een regering in lopende zaken trok het parlement in de zomer van 2011 het initiatief naar zich toe om de opvangcrisis aan te pakken. Verscheidene parlementsleden uit verschillende politieke fracties dienden wetsvoorstellen in om de asielprocedure efficiënter te laten verlopen. De
voorstellen hadden betrekking op de invoering van een lijst van veilige landen van herkomst, op het systeem voor meervoudige asielaanvragen
en op de invoering van versnelde procedures voor bepaalde categorieën asielzoekers.
Voor de bespreking van deze wetsvoorstellen vroeg de Parlementaire Commissie Binnenlandse Zaken aan UNHCR, verschillende vluchtelingenorganisaties, het CGVS, de DVZ en vertegenwoordigers van de balie om hun commentaren op deze voorstellen toe te lichten tijdens een publieke zitting. De commissaris-generaal gaf in zijn advies duidelijk aan dat bepaalde voorstellen uit de wetsvoorstellen niet in overeenstemming
waren met de Europese asielregels. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld dat de DVZ een asielaanvraag zou kunnen weigeren louter op basis van
het feit dat de asielzoeker geweigerd had zijn vingerafdrukken te laten nemen of dat hij zijn asielaanvraag niet tijdig had ingediend. De Europese
asielprocedurerichtlijn laat in zulke gevallen wel toe dat de asielprocedure versneld wordt - wat in België ook reeds het geval is - maar laat niet
toe dat een andere instantie dan het CGVS zich uitspreekt over het al dan niet weigeren van een asielaanvraag.
Op basis van het advies van de actoren uit het veld werden de wetsontwerpen op verschillende plaatsen geamendeerd. Het concept ‘veilige
landen van herkomst’ werd later door het parlement in de wet verankerd door een amendement dat werd ingediend op een wetsontwerp van de
regering Leterme II betreffende de omzetting van de Europese Terugkeerrichtlijn.

2. Asielinstanties
De instanties die tijdens de asielprocedure tussenbei-

tratie wordt ook meteen de proceduretaal (Nederlands of

de komen, zijn: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ),

Frans) bepaald, worden de vingerafdrukken genomen en

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

wordt een tolk voorzien indien de asielzoeker de procedu-

Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwis-

retaal niet machtig is.

tingen (RvV).

De DVZ-medewerker vult met de asielzoeker een CGVS-

In laatste instantie kan de Raad van State (RvS) tussen-

vragenlijst in. Deze heeft betrekking op de redenen die

beide komen.

de vreemdeling ertoe hebben aangezet om een asielaan-

De Vertegenwoordiger in België van het UNHCR kan, met
adviserende bevoegdheid, in elk stadium van de procedure tussenbeide komen.

vraag 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-lidstaat

2.1. De Dienst Vreemdelingenzaken

(+ Noorwegen en IJsland) die verantwoordelijk is om de

Een vreemdeling die een asielaanvraag wenst in te die-

De vreemdeling wiens asielaanvraag wordt geweigerd,

nen, moet dit doen bij de DVZ. Dit kan bij aankomst aan

kan een nieuwe asielaanvraag indienen. Deze aanvraag

de grens. Dit kan eveneens binnen de acht werkdagen na

wordt door de DVZ slechts in overweging genomen op

aankomst op het Belgische grondgebied in de kantoren

voorwaarde dat de vreemdeling nieuwe relevante elemen-

van de DVZ, in een gesloten centrum of in een gevange-

ten aanbrengt.

nis. De DVZ registreert de asielaanvraag en neemt een

De Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de vast-

verklaring af met betrekking tot de identiteit, de her-

houding van de asielzoeker en voor de betekening van een

komst en de reisweg van de vreemdeling. Bij de regis-

bevel om het grondgebied te verlaten.
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asielaanvraag te behandelen.

2.2. Het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen

nen van de oorspronkelijk geweigerde status). De RvV kan
dus internationale bescherming toekennen of weigeren.
Verder kan de RvV de beslissing van de commissaris-generaal vernietigen wegens substantiële onregelmatig
heden die niet kunnen worden hersteld door de RvV of

Het CGVS neemt als onafhankelijke administratieve in-

omdat essentiële elementen ontbreken zodat de RvV niet

stantie een centrale plaats in in de asielprocedure. Het is

kan komen tot een beslissing zonder dat aanvullend on-

de enige instantie met onderzoeksbevoegdheid.

derzoek wordt uitgevoerd. Aangezien de RvV niet beschikt

Het CGVS is bevoegd om de vluchtelingenstatus te
erkennen of te weigeren en om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of te weigeren. Het CGVS on-

over een eigen onderzoeksbevoegdheid, zal het CGVS na
vernietiging van zijn beslissing het onderzoek voortzetten
en een nieuwe beslissing nemen.

derzoekt automatisch alle asielaanvragen, eerst in het

Beroepen bij de RvV moeten worden ingediend binnen 30

kader van het Vluchtelingenverdrag, vervolgens in het

dagen na de betekening van de beslissing van het CGVS

kader van de subsidiaire bescherming.

(beroep volle rechtsmacht). Binnen diezelfde termijn kan

Indien de asielzoeker beantwoordt aan de criteria van het
Vluchtelingenverdrag, wordt hij erkend als vluchteling.
Indien de asielzoeker geen vluchteling is maar indien hij

de bevoegde minister een beroep indienen tegen een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus of tot
toekenning van subsidiaire bescherming door het CGVS.

een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van te-

De RvV is bovendien bevoegd om beslissingen van het

rugkeer naar zijn land, zal hem de subsidiaire bescher-

CGVS voor onderdanen van de Europese Unie of van een

mingsstatus worden toegekend. In de andere gevallen

kandidaat-lidstaat te vernietigen. De vernietigingsberoe-

neemt de commissaris-generaal een beslissing tot weige-

pen moeten worden ingediend binnen 30 dagen na de be-

ring van toekenning van internationale bescherming.

tekening van de aangevochten beslissing (annulatiebe-

In elk dossier neemt het CGVS één beslissing die inter-

roep).

nationale bescherming, namelijk de vluchtelingenstatus

Het indienen van het beroep schort de uitvoering van de

of subsidiaire bescherming, verleent of weigert. Tegen

betwiste beslissing op. De asielzoeker kan dus niet verwij-

deze beslissing kan de asielzoeker bij de RvV een beroep

derd worden vooraleer de RvV een uitspraak heeft gedaan.

indienen.

De beslissingen van de RvV zijn alleen vatbaar voor beroep

In het geval een asielaanvraag ingediend wordt door een

in cassatie voor de Raad van State. Er is een filterpro-

onderdaan van een EU-lidstaat of van een kandidaat-lid-

cedure voorzien. Elk cassatieberoep wordt onderworpen

staat, kan het CGVS beslissen de aanvraag niet in overwe-

aan een onderzoek inzake toelaatbaarheid. De beroepen

ging te nemen wanneer uit de verklaring van de asielzoe-

worden ‘niet toelaatbaar’ verklaard indien de Raad van

ker niet duidelijk een gegronde vrees voor vervolging of

State niet bevoegd of zonder rechtsmacht is, of wanneer

een reëel risico op ernstige schade blijkt. Het CGVS moet

de beroepen zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk

binnen vijf werkdagen een beslissing nemen.

zijn. De termijn voor het instellen van een cassatieberoep
is 30 dagen na betekening van de beslissing van de RvV.

2.3. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen
Elke asielzoeker, met uitzondering van de EU-onderdanen, heeft de mogelijkheid om een schorsend beroep in
te dienen tegen de beslissing van het CGVS. De RvV is als
beroepsinstantie bevoegd om de beslissing van het CGVS
te bevestigen (weigering) of te hervormen (alsnog toeken-
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3. De vluchtelingenstatus
De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreem-

reden van zijn of haar ras, religie, nationaliteit, politieke

deling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van
het Vluchtelingenverdrag van Genève1. Artikel 1 van

overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep,

het Vluchtelingenverdrag definieert als vluchteling: “de

die omwille van die vrees de bescherming van dat land

persoon die een gegronde vrees heeft voor vervolging om

niet kan of wil inroepen”.

1

die zich buiten zijn of haar land van herkomst bevindt en

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet.

4. De subsidiaire beschermingsstatus
De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan

geval van een internationaal of binnenlands gewapend
conflict.4

‘de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in
aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel
9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende 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 gewoonlijk verbleef, terugkeert, een
reëel risico zou lopen op ernstige schade (…) en die zich
niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens
dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden
zoals bepaald in artikel 55/4, valt.’ 2

Het aantal personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend ligt lager dan het aantal erkenningen van de vluchtelingenstatus. 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 bepaalde situaties
waarvoor in andere landen de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend in België eerder de vluchtelingen-

De definitie bevat volgende constitutieve elementen:

status toegekend.

◘◘ geen medische redenen (artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 3);

Bij de toepassing van de subsidiaire bescherming komen

◘◘ zwaarwegende gronden;
◘◘ reëel risico;
◘◘ ernstige schade.
Ernstige schade bestaat uit:

situaties onder a) en b) in de praktijk zelden voor. Als zij
voorkomen gaat het meestal 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).
In de meeste gevallen waarin de subsidiaire bescher-

a) doodstraf of executie; of

mingsstatus verleend werd, gaat het om situaties waarin

b) foltering of onmenselijke of vernederende behande-

een reëel risico op willekeurig geweld tengevolge van een

ling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

gewapend conflict (dus schade onder c)) werd vastgesteld.

herkomst; of
c)

ernstige bedreiging van het leven of de persoon van
een burger als gevolg van willekeurig geweld in het

2

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet.

3 Voor de beoordeling van medische elementen dient men een aanvraag
voor een machtiging tot verblijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde.
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4

Artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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Contactgegevens
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
WTC II
Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL
Tel +32 2 205 51 11
Fax +32 2 205 51 15
cgvs.info@ibz.fgov.be
www.cgvs.be
Helpdesk/Onthaal
Openingsuren: ma-vrij: van 8u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u
Dienst Advocaten
Tel +32 2 205 53 05
Fax +32 2 205 50 33
CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be
Openingsuren: ma-vrij: van 9u tot 12u en van 14u tot 16u
Dienst Documenten
Tel +32 2 205 50 09
Fax +32 2 205 52 01
CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 tot 10u en na afspraak

52

|

Contactgegevens

WTC II
Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL

