
Jaarverslag 2018

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen



CGVS | Jaarverslag 20182

Het jaarverslag is beschikbaar op de website van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS): 

www.cgvs.be/nl/publicaties

Ce rapport annuel existe aussi en français sur le site internet : 

www.cgra.be/fr/publications

Uitgever

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (CGVS)

Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL

Colofon

Algemene coördinatie Gabrielle Baes  

Eindredactie Gabrielle Baes > Annelies Wynant > Damien Dermaux

Redactie Dirk Van den Bulck > Damien Dermaux > 

Peter Van Costenoble > Antoine Thillaye du Boullay > Geert Beirnaert 

> Ewout Adriaens > Gabrielle Baes > Jan Donvil

Statistieken Stefaan Moens > Peter Van Costenoble  

Grafisch ontwerp Wim De Graeve 

Foto’s CGVS

Alle rechten voorbehouden - Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

@


@cgvs_cgra

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


CGVS | Jaarverslag 20183

Jaarverslag 2018
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen



CGVS | Jaarverslag 20184

INHOUD

ONZE BESCHERMINGSOPDRACHT IN TIJDEN VAN WISSELENDE INSTROOM ..........................6

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË .......................................................................................................................................8

Asielaanvragen in België .........................................................................................................................................10

Stijging van het aantal asielaanvragen ......................................................................................................10
Aanzienlijke stijging van het aantal asielaanvragen in het tweede 
semester van 2018 ...................................................................................................................................................10
In 2018 was bijna een op vijf asielaanvragen een meervoudige aanvraag ....................12
Syrië, Palestina en Afghanistan zijn de belangrijkste landen van herkomst ................12

Palestina ................................................................................................................................................................14
Hoofdzakelijk mannen .........................................................................................................................................14

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) .....................................................................16
Begeleide minderjarigen ...........................................................................................................................16

BESCHERMING IN BELGIË ..............................................................................................................................................18

Bescherming in België ..............................................................................................................................................20

In 2018 nam het CGVS een beslissing voor 21.159 personen .....................................................20

10.483 personen kregen in 2018 bescherming in België ..............................................................20

Nog altijd een hoge beschermingsgraad: 49,1% ................................................................................20

Landen van herkomst waarvoor de nood aan bescherming het hoogst blijft .............23

Drastische daling van de achterstand van het CGVS ......................................................................25

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) .....................................................................26

Meer intrekkingen........................................................................................................................................................28

ASIELTENDENSEN IN EUROPA ..................................................................................................................................30

Internationale bescherming in de Europese Unie ................................................................................32

Verzoeken tot internationale bescherming in de EU+ ....................................................................32
Belangrijkste bestemmingslanden in de EU+ .....................................................................................32
Voornaamste herkomstlanden  .....................................................................................................................34
Beslissingen in de EU+ en beschermingsgraad .................................................................................35
Openstaande verzoeken in de EU+ .............................................................................................................35

Evolutie van het Europese asielbeleid ...........................................................................................................36
Een moeilijk akkoord tussen de lidstaten ..............................................................................................36
Vrijwillige herplaatsingsoperaties ................................................................................................................36
Versterking van de Europese agentschappen ....................................................................................36

Hervestiging naar België in 2018 ...................................................................................................................37

BIJZONDERE PROCEDURELE NODEN..................................................................................................................38

PERSONEEL CGVS ............................................................................................................................................................. 40

De evolutie van het personeel op het CGVS..............................................................................................41

EUROSTATION ALS NIEUWE CGVS-BASIS .........................................................................................................42

Verhuis .................................................................................................................................................................................43

BUDGETTAIRE CONTEXT ...............................................................................................................................................44

CONTACT ..................................................................................................................................................................................46

Inhoud



CGVS | Jaarverslag 20185



CGVS | Jaarverslag 20186

VOORWOORD

Onze beschermingsopdracht in 
tijden van wisselende instroom

Het is aan ons, alle medewerkers van het CGVS, om onze op-

dracht zo goed mogelijk uit te voeren. En hierbij te tonen dat elke 

asielzoeker in België kan rekenen op een correcte beslissing bin-

nen korte tijd. Kwaliteit en efficiëntie staan hierbij voorop. Het 

continu streven naar het leveren van een kwaliteitsvolle beslis-

sing blijft onze ambitie. Ook het nemen van een beslissing bin-

nen korte tijd – 3 tot 6 maanden - na het indienen van een asiel-

aanvraag. Maar deze doelstelling blijkt moeilijker te realiseren, 

doordat wij voortdurend geconfronteerd worden met een sterk 

wisselend aantal asielzoekers. Toch blijft het nemen van een 

beslissing binnen korte tijd of het wegwerken van een eventu-

ele achterstand een even grote prioriteit als het nemen van de 

juiste, kwaliteitsvolle beslissing.

In 2018 leek het erop dat het CGVS opnieuw in staat zou zijn alle 

beslissingen te nemen binnen korte tijd. Door een zeer sterke 

stijging van het aantal asielaanvragen in 2015 en begin 2016 was 

er een belangrijke achterstand ontstaan: de werkvoorraad was 

toegenomen tot meer dan 18.300 dossiers in april 2016. Met ver-

eende krachten slaagden wij erin die achterstand in een periode 

van ongeveer twee jaar zo goed als volledig weg te werken, tot 

een achterstand van ongeveer 750 dossiers in juli 2018. Het zag 

ernaar uit dat die achterstand volledig weg zou zijn tegen okto-

ber of november 2018. Maar dit bleek niet mogelijk, doordat wij 

opnieuw geconfronteerd werden met een sterke, onvoorziene 

stijging van het aantal asielzoekers. 

Eens te meer bleek dat wij voor ons beleid rekening moeten hou-

den met een sterk wisselend, moeilijk te voorspellen aantal asiel-

zoekers. Een efficiënt asielbeleid vereist dan ook dat wij als be-

leidsverantwoordelijken de middelen moeten krijgen hierop snel 

te kunnen inspelen. Alle beleidsverantwoordelijken, zowel op po-

litiek als ambtelijk niveau, zijn zich hiervan bewust. En de wil en 

het engagement zijn aanwezig om snel en efficiënt op te treden. 

Maar maatregelen van budgettaire inkorting, van toepassing op 

alle overheidsdiensten, en de reglementering voor werving van 

personeel maken het uiterst moeilijk om snel en efficiënt te rea-

geren. Met als gevolg bijkomende kosten voor de overheid. Want 

een tekort aan investering in de behandeling van asielaanvragen 

leidt snel tot een bijkomende kost voor de opvang van asielzoe-

kers. Die bijkomende kost voor de opvang (Fedasil) is snel 10 

tot 100 maal hoger dan de investering bij de asielinstanties (de 

DVZ, het CGVS of de RvV). 

We stellen vast dat personeel waarvan de werving gevraagd is 

in oktober 2018 pas in augustus 2019 zal beginnen. 

Voor het asielsysteem in zijn geheel (zowel de opvang van asiel-

zoekers door Fedasil als de behandeling van asielaanvragen door 

alle betrokken instanties gaande van de DVZ, over het CGVS tot 

de RvV) is het wenselijk een bijzondere planningsmethode uit 

te werken. Een dergelijke methode, waarbij een constante wer-

vingsreserve en zo nodig bijkomende middelen ter beschikking 

staan, maakt het mogelijk beter te kunnen inspelen op de voort-

durend wisselende instroom. 

Zo’n aanpak kan de efficiëntie van het systeem verhogen. Het 

is bovendien kostenbesparend. En het komt de asielzoekers ten 

goede, omdat zij zo kunnen rekenen op een beslissing binnen 

kortere tijd.

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

Brussel, augustus 2019.
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ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers

In 2018 steeg het aantal asielaanvragen met 19% 
in vergelijking met 2017

Asielaanvragen in België

Stijging van het aantal 
asielaanvragen

In 2018 dienden 23.443 personen een asielaanvraag in bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit aantal ligt hoger dan 

in 2017, toen 19.688 personen asiel vroegen in ons land, maar 

ligt nog steeds veel lager dan in 2015. Dat jaar vroegen 44.760 

personen asiel in ons land. (Fig. 1, p. 11)

Deze stijgende tendens deed zich ook voor in Frankrijk en 

Nederland, terwijl het aantal verzoeken in de andere EU-lidstaten 

daalde.

Talrijke factoren spelen mee om dit fenomeen te verklaren, met 

name de secundaire stromen tussen Europese landen: België, 

Frankrijk en Nederland hebben meer dan andere EU-lidstaten te 

maken met een instroom van asielzoekers die eerder al in een 

andere EU-lidstaat verbleven. Ook de plaatselijke aanwezigheid 

van een diaspora en de kwaliteit van het asielsysteem (zowel 

wat opvang als wat procedure betreft) in België, Nederland en 

Frankrijk spelen wellicht een belangrijke rol.

In 2018 kwamen 880 personen in het kader van hervestiging 

naar België. In 2017 bedroeg dit aantal 1.309.

De omzetting van de Europese 
Asielprocedurerichtlijn in het Belgisch recht

Op 21 november 2017 keurde het federale parlement een wet goed 

die de Europese Asielprocedurerichtlijn van 2013 in het Belgisch recht 

omzet. Deze wet werd op 12 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad ge-

publiceerd en trad in werking op 22 maart van hetzelfde jaar. De vol-

ledige titel luidt Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 

2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen.

Deze wet voerde een nieuwe terminologie voor bepaalde begrippen 

in. Voortaan wordt een asielzoeker een verzoeker om internationale 

bescherming en een asielaanvraag een verzoek om internationale be-

scherming genoemd. Een gehoor wordt een persoonlijk onderhoud en de 

nieuwe benaming voor een gehoorverslag is notities van het persoon-

lijk onderhoud. De meervoudige aanvragen worden voortaan volgende 

verzoeken genoemd. Een aantal beslissingen verandert ook van naam.

Voor de duidelijkheid en een beter begrip zal er in dit jaarverslag 

doorgaans worden verwezen naar de traditionele benaming ‘asielaan-

vraag’, hoewel de officiële benaming voortaan ‘verzoek om internati-

onale bescherming’ luidt.

Aanzienlijke stijging van het aantal 
asielaanvragen in het tweede semester 
van 2018

In 2018 werden maandelijks gemiddeld 1.953 asielaanvragen 

geregistreerd tegenover 1.640 in 2017. Vooral vanaf de zomer 

steeg het aantal asielaanvragen met een maandelijks gemid-

delde van 2.410 aanvragen tussen juli en oktober. In oktober 

werd een piek van 2.750 aanvragen geregistreerd. Het maan-

delijkse gemiddelde aantal verzoeken in 2018 (1.953) ligt hoger 

dan de piek die in 2017 werd geregistreerd (in september met 

1.898 aanvragen).

Het duidelijk minder hoge aantal asielaanvragen in december 

2018 (1.253) wordt hoofdzakelijk verklaard door de beslissing 

van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om 

het aantal registraties van asielaanvragen per dag door de Dienst 

Vreemdelingenzaken vrijwillig te beperken (wegens gebrek aan 

beschikbare opvangplaatsen). (Fig. 2, p. 11)
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ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
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Evolutie van het aantal personen dat een 
asielaanvraag indiende (zowel eerste aanvragen 
als meervoudige aanvragen)  / 2011 > 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 1 

Maandelijkse evolutie van het aantal personen 
dat een asielaanvraag indiende (zowel eerste 
aanvragen als meervoudige aanvragen) / 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 2 
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In 2018 was bijna 
een op vijf asielaanvragen een 
meervoudige aanvraag
In 2018 dienden 19.038 personen een eerste asielaanvraag 

en 4.405 personen een meervoudige asielaanvraag in.

In 2018 steeg het aantal personen dat een eerste asielaan-

vraag indiende aanzienlijk in vergelijking met 2017 (15.373 

eerste aanvragen): het gaat om een stijging van 23,8 %. 

Dit aantal blijft echter veel lager dan in 2015 (39.064 eer-

ste aanvragen).

In 2018 bleef het aantal meervoudige asielaanvragen rela-

tief stabiel in vergelijking met 2017 (4.405 aanvragen ver-

sus 4.315). Het zijn dus hoofdzakelijk de eerste aanvra-

gen die de globale stijging van het aantal asielaanvragen 

in 2018 verklaren.

Het percentage meervoudige asielaanvragen blijft ech-

ter hoog. Het bedroeg 18,8% in 2018, wat echter lager is 

dan het percentage van 2017 (21,9%). Bijna één aanvraag 

op vijf in België is dus een meervoudige asielaanvraag. Er 

moet worden benadrukt dat veel meervoudige aanvragen 

geen nieuwe elementen bevatten. In dat geval neemt het 

CGVS een niet-ontvankelijkheidsbeslissing (In 2018 ging 

het om 71,5% van de meervoudige asielaanvragen). Een 

aantal meervoudige aanvragen bevat wel nieuwe elemen-

ten. Dan wordt er een ontvankelijkheidsbeslissing geno-

men, die eventueel tot de toekenning van een bescher-

mingsstatus kan leiden.

Hoewel België in het verleden werd geconfronteerd met een 

hoger aantal meervoudige aanvragen dan de andere EU-

lidstaten, is dit op dit ogenblik niet meer het geval. Vandaag 

is het percentage meervoudige aanvragen in België vergelijk-

baar met dat van de andere landen van de EU. (Fig. 3, p. 13)

Syrië, Palestina en Afghanistan zijn de 
belangrijkste landen van herkomst
In 2018 staat Syrië met 3.702 asielaanvragen afgetekend 
op de eerste plaats van het klassement van landen van 

herkomst van de asielzoekers. Merk op dat 803 van deze 

3.702 aanvragen werden ingediend door personen met de 

Syrische nationaliteit die via het hervestigingsproces naar 

België kwamen.

In 2018 daalde het aantal asielzoekers uit Syrië licht (- 279 

vergeleken met 2017).

Palestina en Afghanistan vervolledigen de top 3 met 

respectievelijk 2.468 en 2.030 aanvragen. Zoals in 2016 en 

2017 vertegenwoordigen de eerste drie landen van het klas-

sement 35% van alle asielaanvragen in België. In 2015 ver-

tegenwoordigden de eerste drie landen van herkomst 63% 

van het totale aantal aanvragen. (Fig. 4 en 5, p. 15)

Het aantal asielaanvragen ingediend door Afghanen steeg 

ook van 1.582 aanvragen in 2017 tot 2.030 aanvragen in 

2018 (+ 448). Hetzelfde geldt voor Irak met 1.758 aanvra-

gen (+ 401) en Guinee met 1.125 aanvragen (+ 224), die 

respectievelijk de vierde en de vijfde plaats innemen. Irak 

komt voor het eerst sinds 2013 niet voor in de top 3 van de 

landen van herkomst van asielzoekers in België.

De volgende vijf landen in dit klassement zijn Turkije, Eritrea, 

Georgië, Albanië en personen van onbepaalde nationaliteit.

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers
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Hoofdzakelijk mannen

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers

Palestina

In 2018 steeg het aantal asielaanvragen ingediend door Palestijnen (hoofdzakelijk uit Gaza) spectaculair van 847 naar 2.468 

(+ 1.621, bijna driemaal meer) in vergelijking met 2017. Het is de eerste keer dat Palestina in de top 3 van asielaanvragen in 

België staat.

Over het algemeen stellen we vast dat de situatie van de Palestijnen, ongeacht of ze afkomstig zijn uit Gaza, de Westelijke 

Jordaanoever of uit diaspora’s die in ballingschap leven in de landen van het Midden-Oosten, in 2018 moeilijker is geworden.

Veel factoren verklaren waarom de stijging van het aantal aanvragen van Palestijnen bijzonder hoog is in België. Hoewel voor-

zichtigheid geboden blijft, kunnen enkele vaststellingen meer duidelijkheid scheppen:

 ▪ In 2018 gingen over het algemeen meer Palestijnen in ballingschap naar Europa. Dit grotere aantal vertrekken heeft te 

maken met het restrictievere beleid van bepaalde landen van het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-

Arabië…) ten aanzien van vreemdelingen. Dit restrictievere beleid wordt gevoerd ten opzichte van alle vreemdelingen 

zonder werkvergunning, niet specifiek ten opzichte van de Palestijnen, maar raakte heel wat van hen.

 ▪ Tijdens de eerste helft van 2018 was de grensovergang van Rafah gesloten. Deze situatie maakte niet alleen de terugkeer 

naar Gaza via Egypte vrijwel onmogelijk, maar maakte het voor degenen die wilden vertrekken ook aanzienlijk moeilijker. 

Vervolgens werd de grensovergang van Rafah opnieuw geopend, waardoor vertrekken opnieuw mogelijk waren.

 ▪ Daarbij komt dat de Palestijnen verhoudingsgewijs talrijker naar België zijn gekomen dan naar andere lidstaten van de 

Europese Unie. Verschillende elementen speelden in dit verband een rol: de doorslaggevende rol van de netwerken, de 

aanwezigheid in België van leden van de Palestijnse gemeenschap, de perceptie dat België een ‘vrijgevig’ beleid ten op-

zichte van de Palestijnen voert, het feit dat in 2018 aan de meeste Palestijnen een beschermingsstatus werd toegekend, 

en ten slotte het feit dat er tijdens de eerste helft van 2018 geen enkele terugkeer naar Gaza was.

Tot begin december kende het CGVS doorgaans de vluchtelingenstatus toe aan Palestijnen uit Gaza.

De evolutie van de situatie in de Gazastrook rechtvaardigde een herziening van het beleid van het CGVS. De situatie in Gaza 

blijft nog altijd onzeker en problematisch voor veel inwoners, maar niet voor iedereen. Bijgevolg moet elke asielaanvraag in de-

tail, op eigen merites worden onderzocht. De toekenning van een status hangt af van de individuele situatie van elke asielzoeker.

Een belangrijk nieuw element hierbij, dat hierboven al werd vermeld, is de reële mogelijkheid om vanuit Egypte terug te keren. 

Tijdens de eerste helft van 2018 was de grensovergang van Rafah gesloten. Deze situatie maakte de terugkeer naar Gaza 

via Egypte vrijwel onmogelijk. In het tweede deel van 2018 werd de grensovergang opnieuw geopend. Bovendien wordt de 

Noordelijke Sinaï uitgekamd door de Egyptische veiligheidstroepen. De mogelijkheid om terug te keren vormt een belangrijk 

element bij het onderzoek van de vrees en van het risico in het kader van artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag.

Het CGVS volgt de situatie in Gaza permanent op. Mocht deze wijzigen, dan zal het beleid van het CGVS opnieuw worden bijgesteld.

65,4%

In 2018 was 65,4% van de asielzoekers van het mannelijke ge-

slacht. Dit percentage ligt iets hoger dan in 2017 (63,6%). In 

2015 was ongeveer 70% van de asielzoekers van het manne-

lijke geslacht.

Het profiel van de asielzoekers varieert naargelang het land. Voor 

sommige landen is er een duidelijk mannelijk overwicht: Palestina 

(70%), Afghanistan (80,3%). Voor andere landen zoals Syrië, 

Turkije of Albanië zijn de geslachten evenwichtiger verdeeld. Een 

evenwichtiger verdeling betekent een groter percentage koppels 

en gezinnen. (Fig. 6 p. 15 + Fig. 7, p. 15)

34,6%
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Verhouding mannelijke - 
vrouwelijke asielzoekers / 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 6 

Vrouw (8.121 personen) of 34,6%

Man (15.322 personen) of 65,4%

Man
VrouwTotaal: 23.443 personen

Top 10 van de landen van herkomst: verhouding mannen – vrouwen / 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 7 
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Jongens Meisjes

2010 72,9% 27,1%

2011 77,9% 22,1%

2012 74,7% 25,3%

2013 67,6% 32,4%

2014 71,4% 28,6%

2015 92,5% 7,5%

2016 86,8% 13,2%

2017 82,4% 17,6%

2018 83,4% 16,6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen 468 496 3.099 1.021 769 811

Evolutie van het aantal asielaanvragen 
van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen / 2013 > 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 9 

Evolutie van de verhouding jongens – 
meisjes bij niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen / 2010 > 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
Cijfers

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
In 2018 bedroeg het aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) 

811. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2017 (769 aanvragen) maar is nog altijd ver verwijderd van 

het aantal in 2015 (3.099 aanvragen).

Met 275 aanvragen (tegenover 307 in 2017, 537 in 2016 en 2.013 in 2015) blijven de Afghaanse niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen in de meerderheid. Daarna volgen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

uit Guinee (107), Eritrea (81), Syrië (47 tegen 467 in 2015) en uit Palestina (40). (Fig. 8 en 9, p. 17 + Fig. 10, p. 18)

Begeleide minderjarigen
De laatste wijziging van de wet van 15 december 1980 (wet van 21 november 2017, in werking getreden op 

22 maart 2018) voorziet in de mogelijkheid voor een minderjarige die zijn ouder(s) (of zijn wettelijke voogd) 

vergezelt, te worden gehoord maar ook een verzoek om internationale bescherming in eigen naam in te 

dienen. Het gaat echter om een recht dat met grote omzichtigheid moet worden gebruikt. Vragen stellen 

aan de minderjarige over de aanvraag van zijn ouder(s)/voogd(en) kan de minderjarige in het beste geval 

in een ongemakkelijke situatie brengen, in het slechtste geval in gevaar brengen wegens de druk waaron-

der hij in zijn gezin gebukt kan gaan, en de zware verantwoordelijkheid die sommigen op zijn schouders 

zouden kunnen leggen. Het is niet in het belang van de minderjarige feiten te moeten vermelden die hem 

bij zijn gezin in een moeilijke situatie zouden kunnen brengen. Bovendien zou de eventuele impact die een 

weigeringsbeslissing wegens gebrek aan specifieke elementen op het kind zou kunnen hebben, nefast kun-

nen zijn of hem een schuldgevoel kunnen geven. Hij mag niet de indruk krijgen dat hij iets verkeerds heeft 

gedaan, ook al zal het CGVS in zijn beslissing nooit elementen gebruiken die de minderjarige vermeldde en 

die in strijd zijn met de verklaringen van zijn ouder(s).

Fig. 8 
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Fig. 10 

Top 5 van de landen van herkomst van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2018
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Totaal: 811 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen*

Andere landen: 261 niet-begeleide minderjarigen

*Situatie op 10 januari 2019. De Dienst Vreemdelingenzaken past dit cijfer in de 

loop van het jaar aan, naargelang de resultaten van het leeftijdsonderzoek.

ASIELAANVRAGEN IN BELGIË
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Bescherming in België

In 2018 nam het CGVS 
een beslissing voor 
21.159 personen
In 2018 nam het CGVS 16.545 beslissingen voor 21.159 personen 

die een asielaanvraag in ons land indienden. Dit aantal is hoog, 

ook al gaat het om minder beslissingen dan in 2017 en 2016 (res-

pectievelijk 20.568 en 22.207 beslissingen). Sinds 2016 kregen 

meer dan 75.000 personen een antwoord op de asielaanvraag 

die ze in België indienden.

Het lagere aantal beslissingen in 2018 in vergelijking met 2017 en 

2016 wordt verklaard door een aanzienlijke daling van het aantal 

personeelsleden van het CGVS. (Fig. 11 + 12, p. 21)

10.483 personen kregen in 
2018 bescherming in België
In 2018 bedroeg de beschermingsgraad 49,1%. Het CGVS oor-

deelde dus in bijna een op twee gevallen dat de asielzoeker daad-

werkelijk nood had aan internationale bescherming. In totaal gaat 

het om 7.577 beslissingen voor 10.483 personen (inclusief min-

derjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

Voor 8.706 personen ging het om een beslissing tot erkenning 

van de vluchtelingenstatus en voor 1.777 personen om een be-

slissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze cijfers illustreren de toepassing van het beginsel van de 

primauteit van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 op het 

CGVS. Bij de behandeling van een asielaanvraag wordt namelijk 

eerst onderzocht of de asielzoeker voldoet aan de voorwaarden om 

hem de vluchtelingenstatus in de zin van het Vluchtelingenverdrag 

te verlenen. Als dit niet het geval is, wordt onderzocht of de asiel-

zoeker voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus. (Fig. 13, 14 en 15, p. 22)

Nog altijd een hoge 
beschermingsgraad: 49,1%
De beschermingsgraad stemt overeen met het aantal beslis-

singen dat een beschermingsstatus (vluchtelingenstatus of subsi-

diaire beschermingsstatus) toekent, in verhouding tot het totale 

aantal eindbeslissingen. De beschermingsgraad bedroeg 49,1% in 

2018. Hoewel dit percentage lager is dan het recordpercentage 

van 2016 (57,7%) of van 2017 (50,7%), blijft het toch hoog. Dit 

verschil wordt hoofdzakelijk verklaard doordat een groter aantal 

dossiers van personen uit Syrië (voor wie de beschermingsgraad 

bijzonder hoog is) werd behandeld in 2016. In totaal kregen 7.051 

Syriërs in 2016 een beschermingsstatus in België, tegen 4.096 

in 2017 en 2.551 in 2018.

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

beslissingen die een beschermingsstatus toekennen, bestaat uit 

Syrië, Afghanistan en Eritrea. Deze vaststelling illustreert op-

nieuw dat de nood aan bescherming hoog blijft voor personen 

uit sommige landen.

Als we meervoudige asielaanvragen (die prioritair worden be-

handeld) buiten beschouwing laten, ligt de beschermingsgraad 

hoger. Dit geldt in het bijzonder voor Afghanistan en Irak, twee 

landen waarvoor het aantal meervoudige asielaanvragen respec-

tievelijk 48,6% en 49% bedraagt, wat aanzienlijk hoger is dan 

het gemiddelde (18,8% in 2018).

Voor Syrië bedraagt de beschermingsgraad 87,34% in 2018.

Ondanks het grote aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen 

genomen bij het onderzoek van meervoudige aanvragen bedraagt 

de globale beschermingsgraad voor Afghanistan toch nog 48,44%.

Voor Irak bedraagt de beschermingsgraad 27,41%. Dit percen-

tage is lager dan de vorige jaren. Dit wordt verklaard doordat een 

groot deel van de achterstand van Iraakse dossiers al werd weg-

gewerkt en dat in 2018, naast de nieuwe eerste asielaanvragen, 

vooral meervoudige aanvragen werden behandeld.

“In drie jaar nam het CGVS 
een beslissing voor meer 
dan 75.000 personen.”

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers
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* De beschermingsgraad is het aandeel dossiers waarvoor het 

CGVS de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus 

verleende ten opzichte van het totaal aantal dossiers waarin een 

eindbeslissing werd genomen (= het totaal aantal beslissingen 

– tussenbeslissingen) – de intrekkingen & opheffingen.

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers

Beslissingen van het CGVS (personen en dossiers) / 2018
bron: CGVS

Beslissingen Aantal 
personen % Aantal 

dossiers %

Erkenning van de vluchtelingenstatus 8.706 41,1% 6.144 37,1%

Toekenning van de subsidiaire bescherming 1.777 8,4% 1.433 8,7%

Ontvankelijk verzoek 1.079 5,1% 845 5,1%

Niet-ontvankelijk verzoek 3.466 16,4% 2.961 17,9%

Verzoek kennelijk ongegrond 695 3,3% 515 3,1%

Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 
subsidiaire bescherming

4.484 21,2% 3.798 23,0%

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus en/of uitsluiting van 
de subsidiaire bescherming

113 0,5% 87 0,5%

Beëindiging van de behandeling van het verzoek 559 2,6% 497 3,0%

Intrekking van de vluchtelingenstatus of 
subsidiaire bescherming

217 1,0% 207 1,3%

Opheffing van de vluchtelingenstatus 
of subsidiaire bescherming

63 0,3% 58 0,4%

Totaal 21.159 100,0% 16.545 100,0%

Evolutie van de beschermingsgraad* 
van het CGVS (dossiers) / 2012 > 2018
bron: CGVS
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BESCHERMING IN BELGIË
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Soorten beslissingen van het CGVS 
(personen) / 2018
bron: CGVS

Evolutie van het aantal beslissingen 
van het CGVS (personen) / 2012 > 2018
bron: CGVS

Weigeringsbeslissingen

Erkenning vluchtelingenstatus

Toekenning subsidiaire beschermingsstatus

Tussenbeslissingen (volgend verzoek 
ontvankelijk + verder onderzoek (grens))

Intrekkingen en opheffingen

Beslissingen

Totaal: 21.159 personen

2018: 21.159 beslissingen (personen)

Fig. 13 Fig. 14 
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Fig. 15 
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BESCHERMING IN BELGIË
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Landen van herkomst 
waarvoor de nood 
aan bescherming 
het hoogst blijft
In absolute cijfers nam het CGVS in 2018 het grootste aan-

tal beslissingen die bescherming toekenden aan personen 

uit de volgende landen: (Fig. 16 en 17, p. 23 + Fig. 18, p. 24)

Top 10 van de landen van 
herkomst voor de erkenning 
vluchtelingenstatus 
door het CGVS (personen) / 2018
bron: CGVS

Top 5 van de landen van 
herkomst voor de toekenning 
subsidiaire beschermingsstatus 
door het CGVS (personen) / 2018
bron: CGVS

Andere landen: 2.061 personen Andere landen: 63 personen

Totaal: 8.706 personen Totaal: 1.777 personen

Fig. 16 Fig. 17 
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BESCHERMING IN BELGIË
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Top 10 van de landen van herkomst voor de toekenning van de 
twee beschermingsstatussen door het CGVS (personen) / 2018
bron: CGVS

Totaal: 10.483 personen

Vluchtelingenstatus

Subsidiaire beschermingsstatus

Fig. 18 

Andere landen: 2.093 personen Andere landen: 197 personen
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Drastische daling van de 
achterstand van het CGVS

De totale werklast van het CGVS bestaat uit het aantal dos-

siers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft geno-

men. Rekening houdend met de aanzienlijke instroom van 

aanvragen in 2015 bereikte de werklast eind april 2016 een 

piek van 18.375 dossiers. Dankzij de volgehouden inzet van 

de medewerkers van het CGVS is de werklast continu ge-

daald. Zo bedroeg eind 2017 de totale werklast 7.279 dos-

siers en werd deze eind juli 2018 teruggebracht tot 4.612 
dossiers. Het  CGVS slaagde er in 2018 in zijn achterstand, 

volgens de doelstelling die het voor zichzelf had bepaald, 

bijna volledig weg te werken. Nooit eerder werd een der-

gelijke achterstand in zo een korte periode weggewerkt.

Wegens een aanzienlijke en onvoorziene stijging van het 

aantal aanvragen in het tweede semester steeg de werk-

last opnieuw en bedroeg eind 2018 5.015 dossiers.

Ondanks de sterke stijging van het aantal aanvragen in 

het tweede semester blijft de achterstand van het CGVS 

dus binnen de perken. Gelet op de instroom in 2018 kun-

nen 4.200 dossiers als een normale werklast worden be-

schouwd. 815 dossiers maken bijgevolg de reële achter-

stand uit. Er moet weliswaar  worden geanticipeerd op een 

sterke stijging van het aantal aanvragen die de DVZ zal 

overdragen. Dit zal leiden tot een stijging van de dossier-

voorraad op het CGVS. Om een blijvende achterstand te 

vermijden, zal het CGVS bijkomende middelen nodig heb-

ben. (Fig. 19, p. 25)

Evolutie van de werklast van het CGVS (dossiers) / 2012 > 2018
bron: CGVS

Fig. 19 
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Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen (NBMV’s)
In 2018 nam het CGVS 741 eindbeslissingen voor minderjarigen. Dit aantal heeft 

betrekking op jongeren die op het moment van de beslissing nog minderjarig waren. 

(Fig. 20, p. 26 + Fig. 21 en 22, p. 27)

Eindbeslissingen niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen CGVS (personen)  / 2018
bron: CGVS

Totaal: 741 personen

Weigeringsbeslissingen

Erkening vluchtelingenstatus

Subsidiaire beschermingsstatus

Fig. 20

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers
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Andere landen: 53 personen

Totaal: 246 personen

Andere landen: 0 personen

Top 5 van de landen van herkomst voor de erkenning van de vluchtelingenstatus aan 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2018
bron: CGVS

Top 5 van de landen van herkomst voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2018
bron: CGVS

Totaal: 264 personen

Fig. 21

Fig. 22

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers
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Meer intrekkingen
Sinds 2016 is het aantal beslissingen tot intrekking van de vluchtelingenstatus 

of de subsidiaire beschermingsstatus aanzienlijk gestegen in vergelijking met de 

vorige jaren. In 2018 werd een recordaantal van 217 intrekkingsbeslissingen 

genomen (tegen 182 in 2017). Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door 

een uitbreiding van de bevoegdheden van het CGVS.

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

van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire beschermingsstatus om diverse 

redenen (met name in geval van fraude, terugkeer van de betrokkene naar zijn land 

van herkomst of belangrijke en duurzame verandering in het land van herkomst).

Sinds september 2015 is het CGVS ook bevoegd om de vluchtelingenstatus van 

personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of voor de maat-

schappij in te trekken (na veroordeling voor een bijzonder ernstig misdrijf).

Samen met deze uitbreiding van de bevoegdheden van het CGVS blijkt ook dat de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beleid heeft uitgewerkt voor de sys-

tematische overdracht van informatie over de eventuele terugkeer van personen 

met een beschermingsstatus naar hun land van herkomst. Deze elementen worden 

overgedragen met het uitdrukkelijke verzoek aan het CGVS om deze situaties te 

onderzoeken. Het CGVS is verplicht deze aanvragen te behandelen (ook al doet 

het dit in alle onafhankelijkheid). (Fig. 23, p. 28)

Evolutie van het aantal personen van wie 
de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 
beschermingsstatus werd ingetrokken / 2012 > 2018
bron: CGVS

Fig. 23
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Asieltendensen 
in Europa
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Cijfers
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ASIELTENDENSEN IN EUROPA
Cijfers

Internationale bescherming in de Europese Unie

De data en analyse hieronder verwijzen naar cijfers en trends 

voor de EU+, waarbij EU+ verwijst naar de 28 lidstaten van de 

EU, aangevuld met de gegevens voor Noorwegen, Zwitserland, 

IJsland en Liechtenstein. Onderstaande tekst is gebaseerd 

op het jaarverslag 2018 van EASO en op de data getrokken 

uit Eurostat. De cijfers hebben geen betrekking op dossiers 

maar op personen, waarbij alle minderjarige kinderen afzon-

derlijk worden meegeteld.

Meer info: www.easo.europa.eu/easo-annual-report

Verzoeken tot internationale 
bescherming in de EU+
In 2018 werden 656.995 verzoeken om internationale bescher-

ming ingediend in de EU+. Dit is een daling met 11% ten opzichte 

van het aantal in 2017 en vergelijkbaar met het aantal verzoe-

ken ingediend in 2014. In 2018 ging het in ongeveer 9% van de 

gevallen om een volgend verzoek. (Fig. 24, p. 33)

Belangrijkste bestemmingslanden 
in de EU+
De meeste verzoeken werden in 2018 ingediend in Duitsland 

(184.000), Frankrijk (119.000) en Griekenland (67.000). De daling 

van 11% verzoeken in 2018 in de EU+ ten opzichte van 2017 ver-

hult het feit dat in ongeveer de helft van de lidstaten er wel een 

stijging was ten opzichte van het jaar voordien. In sommige lid-

staten was die toename fors, zoals in Frankrijk (+20.000 verzoe-

ken in 2018 t.o.v. 2017) en Spanje (+17.000). Ook in Griekenland, 

Nederland, België en Cyprus werden  beduidend meer verzoeken 

ingediend in 2018 in vergelijking met 2017. De meest opvallende 

daling was er in Italië (-75.000 verzoeken in 2018 t.o.v. 2017), 

dit door een sterke daling van het aantal binnenkomsten via de 

Centrale Middellandse Zeeroute. Ook in Duitsland, Oostenrijk en 

Zweden was de daling ten opzichte van het jaar voordien aan-

zienlijk. (Fig. 25, p. 33)

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report
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33

Verzoeken om internationale 
bescherming in de EU+ / 2014 - 2018
bron: EASO

Fig. 24 

Voornaamste bestemmingslanden voor VIB in de EU+ / 2017 - 2018
bron: EASO

Fig. 25 
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Belangrijkste herkomstlanden in de EU+ / 2017 - 2018
bron: EASO

Fig. 26 

Voornaamste herkomstlanden 

Net als in de voorbije jaren waren Syrië (ruim 85.000 verzoeken 

of 13% van alle verzoeken in 2018 in de EU+), Afghanistan (7%) 

en Irak (7%) de belangrijkste herkomstlanden op Europees ni-

veau. Verder wordt de top 10 voor 2018 in de EU+ aangevuld door 

Pakistan, Nigeria, Iran, Turkije, Albanië, Venezuela en Georgië. 

Deze top 10 van herkomstlanden is samen goed voor iets meer 

dan de helft van alle verzoeken in de EU+ in 2018. In vergelij-

king met vorig jaar zijn Turkije, Venezuela en Georgië de top 10 

binnengekomen. (Fig. 26, p. 34)

ASIELTENDENSEN IN EUROPA
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Beslissingen in de EU+ en 
beschermingsgraad1

In 2018 werden in de EU+ iets meer dan 600.000 first-in-

stance beslissingen genomen, beslissingen van beroeps-

instanties en in hervestigingsdossiers buiten beschouwing 

gelaten. Dit is een daling van het aantal beslissingen met 

bijna 40% in vergelijking met 2017. 

In 2018 was dit in ruim 367.000 (iets meer dan 60% van 

de) gevallen in de EU+ een negatieve beslissing en betrof 

dus iets minder dan 40% een positieve beslissing. Voor 

wat betreft de positieve beslissingen werd aan 129.500 

personen de vluchtelingenstatus toegekend (55% van 

alle positieve beslissingen), aan 63.755 de subsidiaire be-

schermingsstatus (27%) en aan 41.430 een nationale be-

schermingsstatus (18%)2.

De gemiddelde beschermingsgraad verschilt sterk van 

herkomstland tot herkomstland. De gemiddelde bescher-

mingsgraad in de EU+ was in 2018 hoog voor verzoekers 

uit Jemen (89%), Syrië (88%) en Eritrea (86%), maar zeer 

laag voor Moldavië (1%), Noord-Macedonië (2%) en Georgië 

(5%). Voor een aantal herkomstlanden, zoals Afghanistan, 

Iran, Irak en Turkije verschilt de beschermingsgraad sterk 

tussen de verschillende EU+ landen. Voor andere herkomst-

landen zoals Albanië, Nigeria en Syrië zien we meer con-

vergentie tussen de verschillende EU+ landen.

1 De beschermingsgraad verwijst hier naar het percentage 
positieve beslissingen (vluchtelingenstatus, subsidiaire 
bescherming of humanitaire status) in vergelijking tot 
het totale aantal “first instance” beslissingen).

2 Niet in alle lidstaten kan een humaniteire status worden 
toegkend in het kader van de asielprocedure. In België 
bijvoorbeeld bestaan er specifieke procedures voor het 
toekennen van een beschermingsstatus op humanitaire 
(9bis Vw.) of medische gronden (9ter Vw.)

Evolutie openstaande verzoeken tot 
internationale bescherming in de EU+ / 2014 - 2018
bron: EASO

Fig. 27 

Openstaande verzoeken in de EU+

Eind 2018 waren er in de EU+ bijna 900.000 openstaande verzoeken om internationale bescherming (inclusief 

beroepsfase). Dit is 6% minder in vergelijking met de situatie van eind 2017 en 21% minder in vergelijking met 

eind 2016, maar het aantal openstaande verzoeken ligt nog steeds beduidend hoger dan eind 2014. De laatste 

jaren stellen we een verschuiving vast van de achterstand naar de beroepsfase. (Fig. 27, p. 35)

ASIELTENDENSEN IN EUROPA
Cijfers



CGVS | Jaarverslag 201836

Een moeilijk akkoord tussen de lidstaten

Naar aanleiding van de zeven voorstellen van verordeningen 

en richtlijnen voor het asielbeleid van de Europese Unie door 

de Commissie in 2016 (het asielpakket)1 probeerden de lidsta-

ten een onderling akkoord te vinden om het Gemeenschappelijk 

Europees Asielstelsel (GEAS) te hervormen en het duurzaam en 

rechtvaardig te maken.

Ondanks de oproep van de Europese Raad om tegen juni 2018 tot 

een akkoord te komen over het asielpakket, zijn de lidstaten en 

het Europees Parlement hier niet in geslaagd. Op een aantal in-

strumenten kon relatief snel vooruitgang geboekt worden, maar 

er kon nog geen akkoord worden bereikt over het gehele pakket. 

Dit is vooral te wijten aan de onderhandelingen over de hoek-

steen van het stelsel, namelijk de Dublinverordening, die beslist 

welke lidstaat bevoegd is om een asielaanvraag te behandelen. 

De besprekingen liepen vast op het moeilijke evenwicht tussen 

solidariteit en verantwoordelijkheid tussen lidstaten en de be-

reidheid om te komen tot een meer billijke lastenverdeling tussen 

de EU-lidstaten. Er tekenden zich duidelijke breuklijnen af tussen 

de lidstaten aan de buitengrenzen, de oostelijke lidstaten en de 

meer traditionele bestemmingslanden zoals Duitsland, Frankrijk, 

Nederland en België die nog steeds hoge aantallen asielaanvra-

gen te verwerken krijgen omwille van secundaire bewegingen.

1  Het asielpakket bestaat uit de Dublinverordening, de EURODAC-verordening, 
de verordening asielprocedures, de kwalificatieverordening, de 
richtlijn opvangvoorzieningen, de EASO-verordening en de 
verordening tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging.

Tijdens de besprekingen kwamen echter twee belangrijke concep-

ten naar voren die het werk van de Commissie en van de lidsta-

ten tijdens de volgende maanden of jaren zouden kunnen sturen.

De staatshoofden en regeringsleiders gingen akkoord om de in-

terne en externe dimensie van het Europese asiel- en immigratie-

beleid te ontwikkelen door respectievelijk ‘gecontroleerde centra‘ 

in te voeren om de onregelmatige aankomsten op het grondge-

bied van de Europese Unie aan te pakken, en door ‘regionale ont-

schepingsplatformen’ op het grondgebied van vrijwillige derde 

landen op te zetten.

Vrijwillige herplaatsingsoperaties

Naar aanleiding van de vraag van Italië en Malta om een oplos-

sing te vinden voor de ontscheping in hun havens van perso-

nen die op zee werden gered, aanvaardden lidstaten vrijwillig, 

ad hoc en in afwachting van een langdurige oplossing op basis 

van de Dublinverordening, om deze personen die na een zoek- 

en reddingsoperatie aankwamen, onder hun hoede te nemen. In 

de loop van het jaar vonden er veel ad-hocoperaties plaats maar 

deze operaties werden minder talrijk tegen het einde van het 

jaar omdat er minder oversteken van het centrale Middellandse 

Zeegebied waren en omdat er minder boten zoek- en reddings-

operaties uitvoerden wegens de beslissing van Italië om zijn ha-

vens te sluiten sinds Matteo Salvini als minister van Binnenlandse 

Zaken aan de macht kwam.

De Belgische regering aanvaardde deel te nemen aan de eer-

ste ad-hocoperatie om haar politieke wil te tonen om solidair te 

zijn met de lidstaten die dit nodig hebben. Naar aanleiding van 

een missie van het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken naar 

Malta in juli 2018 om mogelijke verzoekers om internationale be-

scherming te identificeren die werden gered door het Lifeline-

schip, werden zes verzoekers naar België herplaatst.

Versterking van de Europese 
agentschappen

Naar aanleiding van zijn toespraak over de Staat van de Unie kon-

digde de voorzitter van de Commissie aan dat de Commissie zou 

voorstellen, het mandaat van Frontex en van EASO te versterken.

In 2016 werd er al voorgesteld om het reglement van dit laatste 

agentschap te hervormen maar dit werd omwille van de pakketaan-

pak nog niet goedgekeurd. Ondertussen oordeelde de Commissie 

dat het voorstel van 2016 en het informele akkoord geen ant-

woord konden bieden op de nieuwe uitdagingen, vooral met be-

trekking tot haar bevoegdheden om operaties in de lidstaten uit 

te voeren. De onderhandelingen over de nieuwe tekst begonnen 

snel wegens het einde van de Europese legislatuur in mei 2019.

In dezelfde periode werd er een selectieprocedure voor een 

nieuwe uitvoerende directeur voor EASO georganiseerd naar 

aanleiding van het ontslag van Jose Carreira, na beschuldigin-

gen van wanbeheer en het opstarten van een onderzoek door 

het Europees Anti-Fraudeagentschap (OLAF). Dhr. Jamil Addou 

werd benoemd tot uitvoerend directeur ad interim en heeft een 

waaier van maatregelen voorgesteld en slaagde erin het vertrou-

wen in de organisatie te herstellen. Op 18 februari 2019 werd 

de Sloveense Nina Gregori door de Management Board geselec-

teerd als nieuwe uitvoerend directeur.

ASIELTENDENSEN IN EUROPA
Evolutie

Evolutie van het Europese asielbeleid
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Ondanks de moeilijke interne situatie, bleven het agentschap en 

zijn medewerkers duidelijk kwaliteitsvol werk afleveren en wer-

den er bijkomende stappen gezet in de verdere harmonisering 

van het EU-asielbeleid. Een belangrijke mijlpaal hierbij is de pu-

blicatie van het ‘Country Guidance rapport Afghanistan’. Voor het 

eerst werden met akkoord van de EU-lidstaten uniforme richt-

lijnen geproduceerd voor de behandeling van verzoeken om in-

ternationale bescherming uit een specifiek herkomstland, met 

name Afghanistan. Hoewel het document niet bindend is voor lid-

staten, wordt verwacht dat dit proces zal leiden tot grotere con-

vergentie. Het CGVS heeft in grote mate bijgedragen tot de ont-

wikkeling van deze country guidance, zowel bij het schrijven van 

de COI-rapporten, als bij de ontwikkeling van de richtlijnen zelf. 

Hervestiging naar 
België in 2018

Op 27 september 2017 publiceerde de Europese Commissie een 

aanbeveling met een oproep aan de lidstaten om 50.000 her-

vestigingsplaatsen aan te bieden voor de periode tot 31 oktober 

2019, het zogenaamde “50.000 schema”. België heeft op deze 

oproep gereageerd door 2.000 hervestigingsplaatsen aan te bie-

den voor deze periode, waarvan zo’n 1.820 voorzien zijn voor 

Syriërs verblijvend in Turkije, Libanon en Jordanië. Eind 2018 

stond de teller van het aantal hervestigingen naar de EU binnen 

dit kader op 20.940.

In de loop van 2018 kwamen 880 vluchtelingen naar België in het 

kader van hervestiging. Daarvoor organiseerde het CGVS vijf se-

lectiemissies voor Syrische vluchtelingen, drie naar Turkije, één 

naar Jordanië en één naar Libanon, wat resulteerde in de her-

vestiging van 803 Syrische vluchtelingen naar België. Daarnaast 

kwamen ook nog 34 Congolese vluchtelingen aan voor herves-

tiging, die al in de loop van 2017 werden geselecteerd na een 

missie in Oeganda. De overige 43 vluchtelingen, voornamelijk 

Somaliërs en Eritreeërs, reisden vanuit Niger naar België na een 

selectiemissie door het CGVS in dat land. Het gaat om vluchtelin-

gen die zich voor hun verblijf in Niger in een bijzonder precaire 

ASIELTENDENSEN IN EUROPA
Evolutie

Hervestiging naar België / 2013 - 2018
bron: EASO

2013 (100) 2014 (34) 2015 (276) 2016 (452) 2017 (1309) 2018 (880)
Eritrea and Somalia (ETM Niger) 43
Syria 28 188 448 1191 803
Other nationalities 17
Burundi 31 6 4
DRC 52 88 118 34
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Fig. 28 

situatie in Libië bevonden en met de hulp van UNHCR naar Niger 

konden worden geëvacueerd via het zogenaamde Emergency 

Transit Facility mechanisme.

In de loop van oktober 2018 nam de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie Theo Francken de beslissing om het hervestigingspro-

gramma tijdelijk on hold te zetten als gevolg van de verhoogde 

asielinstroom in België en het gebrek aan opvangcapaciteit. Door 

deze beslissing vonden in de rest van 2018 geen hervestigings-

aankomsten meer plaats. (Fig. 28, p. 37)
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BIJZONDERE PROCEDURELE NODEN

Op 22 maart 2018 trad de wetswijziging in werking die de 

Vreemdelingenwet op een aantal punten aanpast. Zo is in de 

nieuwe wet sprake van bijzondere procedurele noden waarmee 

tijdens de asielprocedure rekening moet worden gehouden. Dit 

betekent dat elk dossier dat de DVZ aan het CGVS overhandigt, 

gescreend wordt op mogelijke bijzondere procedurele noden of 

kwetsbaarheden.  

Dit gebeurt op basis van:

 ▪ een vragenlijst “bijzondere procedurele noden” die door de 

DVZ aan de verzoeker wordt voorgelegd;

 ▪ de verklaring van de verzoeker bij de DVZ en de voorberei-

dende vragenlijst van het CGVS;

 ▪ stukken die worden overgemaakt (medische attesten, …);

 ▪ mogelijke aanbevelingen van procedurele noden op basis 

van een medisch onderzoek;

 ▪ aanbevelingen vanuit de opvangstructuur.

De verzoeker kan ook nog in een latere fase van de procedure 

schriftelijk bijkomende elementen signaleren aan het CGVS die 

wijzen op kwetsbaarheid. Het CGVS gaat steeds na wat de in-

vloed is van deze elementen op het procedureverloop en op de 

betrouwbaarheid van de al verkregen informatie. 

Wanneer concrete procedurele noden worden vastgesteld die een 

negatieve impact hebben voor de verzoeker om op volwaardige 

en zelfstandige manier deel te nemen aan de asielprocedure, ver-

leent het CGVS passende steun. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

bijstand door een voogd in geval van niet begeleide minderjari-

gen, de manier waarop asielaanvragen van minderjarigen wor-

den behandeld en beoordeeld, de organisatie van een persoon-

lijk onderhoud op verplaatsing, een prioritaire of uitgestelde 

behandeling van het verzoek, bijstand door een tolk gebarentaal, 

het geslacht van de behandelende protection officer en/of tolk…

Met de wetswijziging wordt een praktijk die al gangbaar was op 

het CGVS wettelijk verankerd. Het CGVS hield immers altijd al 

rekening met specifieke noden van asielzoekers tijdens hun asiel-

procedure. Dit gebeurt door het nemen van gepaste maatregelen 

zodat asielzoekers op volwaardige wijze aan de asielprocedure 

kunnen deelnemen en hun recht op asiel kunnen doen gelden.  

De grens- of versnelde procedure wordt niet toegepast bij ver-

zoekers die bijzondere procedurele noden hebben, tenzij dit hun 

rechten niet in het gedrang zou brengen of hen niet zou belem-

meren om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de 

asielprocedure. Deze beoordeling ligt bij het CGVS en gebeurt 

op individuele basis.

De beoordeling van de bijzondere procedurele noden blijft geldig 

bij een volgend verzoek tenzij er concrete indicaties zijn dat er 

niet langer sprake is van bijzondere procedurele noden.

Bijzondere procedurele noden
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PERSONEEL CGVS
Cijfers

Door de zeer sterke stijging van het aantal asielzoekers heeft de 

minsterraad in 2015 en 2016 bijkomende budgetten toegekend 

aan de asielinstanties. 

Een overzicht van de door de ministerraden in 2015 en 2016 voor-

ziene extra wervingen voor het CGVS:

MR 
28 augustus 
2015

MR
25 mei
2016

Totaal MR 
2015+2016

Niveau A 105 26 131

Niveau C 15 10 25

Totaal 120 36 156

Oorspronkelijk was er door de ministerraad van 25 mei 2016 

voorzien in 92 extra medewerkers. Maar dit aantal is vermin-

derd tot 36, toen in 2016 vastgesteld werd dat het aantal asiel-

aanvragen minder hoog was dan voorspeld.

Het CGVS heeft in 2015 en 2016 steeds getracht een maximaal 

aantal openstaande plaatsen binnen een zo kort mogelijke ter-

mijn in te vullen. Sinds april 2017 werden er geen nieuwe mede-

werkers meer geworven. Ook vertrekkers werden niet vervan-

gen.  Sinds die datum is het personeelbestand van het CGVS 

voortdurend gedaald. 

Op 1 juli 2018 vertrokken 40 medewerkers van het CGVS naar de 

DVZ of de RvV. Tot die transfer was er in april 2018 beslist gelet 

op de evolutie van de werkvoorraad van het CGVS en het tekort 

aan budget voor het CGVS. Het was toen niet te voorzien dat 

het aantal asielaanvragen in 2018 opnieuw sterk zou toenemen. 

Hieronder volgt een overzicht in VTE (voltijds equivalent) van het 

effectief operationeel personeel op het CGVS sinds april 2017: 

31 maart 
2017

31 dec.
2017

31 mei 
2018

Voorzien 
op 1 juli 
2018 (na 
transfer 
van 40)

31 dec. 
2018

Attachés 
niveau A

373,01 329,64 320,14 283,14 281,48

Andere 
niveaus 

123,80 118,10 105,40 102,40 89,89

Totaal 496,81 447,74 425,54 385,54 371,37

Sinds juli 2018 is het personeelsbestand van het CGVS lager dan 

in 2015 (voor het begin van de “asielcrisis”). In de tweede helft 

van 2018 (en 2019) is dit verder verminderd.

In de tweede helft van 2018 bestond er voor het CGVS geen mo-

gelijkheid tot werving van nieuwe medewerkers, ook niet voor 

vervanging van medewerkers die in die periode vertrokken zijn. 

Het was toen ook niet mogelijk om een wervingsreserve aan te 

leggen. Dit ondanks de toegenomen werklast door de stijging 

van het aantal asielaanvragen in de tweede helft van 2018. Dit 

heeft te maken met maatregelen of mechanismes uitgewerkt in 

het kader van besparingen op de personeelsuitgaven. 

Vandaar dat het CGVS – gelet op de toename van de werklast en 

het ontstaan van een nieuwe achterstand - de bevoegde minister 

in oktober 2018 om bijkomende middelen heeft gevraagd heeft 

voor de werving van extra personeel, via ofwel de toekenning 

van een bijkomend budget ofwel de deblokkering van geblok-

keerde middelen. 

De opeenvolgende ministers, eerst staatssecretaris Theo Francken 

en daarna minister Maggie De Block, hebben zich ingezet om 

voor zowel Fedasil als de asielinstanties een dossier voor de 

regering te verdedigen. Op 15 februari 2019 heeft de regering 

een beslissing genomen, waarna de werving van extra mede-

werkers (75 attachés en 9 administratieve assistenten) voor het 

CGVS opnieuw georganiseerd kon worden. Pas na die datum is 

men kunnen starten met de werving van nieuwe medewerkers.

Zo is het te verklaren dat de nieuwe medewerkers pas in augustus 

2019 zullen starten, terwijl er al in oktober 2018 vastgesteld was 

dat zij absoluut nodig zijn om de bijkomende instroom op te vangen. 

De evolutie van het personeel op het CGVS
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CGVS
Verhuis

Eind 2018 verhuisde het CGVS van een van de WTC torens aan 

het Brusselse Noordstation naar het gebouw Eurostation, een 

nieuwe locatie aan het Brusselse Zuidstation. De verschillende 

etages  die voor het CGVS waren bestemd kregen een grondige 

renovatiebeurt, waarbij de focus lag op de verdere integratie en 

versterking van de principes van de New Way of Working (NWOW). 

Nu was het NWOW-concept al gangbaar op het CGVS. Het CGVS 

maakt zich sterk een resultaatgerichte organisatie te zijn, die 

via de inzet van technologische hulpmiddelen de medewerkers 

de nodige flexibiliteit en expertise verschaft om zijn kernop-

dracht, de beoordeling van asielaanvragen, zo goed mogelijk te 

volbrengen. Hierbij gaat er eveneens aandacht uit naar het wel-

zijn van alle medewerkers. 

Zo doen er op het CGVS 200 medewerkers geregeld aan telewerk, 

zijn ze steeds bereikbaar via Skype en kunnen ze voor hun ken-

nisbeheer rekenen op een gebruiksvriendelijk informatieplatform. 

In de nieuwe locatie van het CGVS zorgen een wachtzaal en speci-

fieke wachtzaal voor families met kinderen voor een warme, men-

selijke ontvangst van de asielzoekers en zij die hen bijstaan. De 

dienstverlening gebeurt er op snelle en efficiënte wijze via ver-

schillende balies (helpdesks). Verder is er ruime capaciteit voor 

de verwezenlijking van een van de kerntaken van het CGVS: er 

kunnen in Eurostation tot 90 simultane gehoren plaatsvinden 

om de nood aan bescherming van asielzoekers te beoordelen.

Het nieuwe CGVS gebouw is ingedeeld in verschillende zones. 

In het DOMO gedeelte kunnen de medewerkers van de geogra-

fische secties in alle rust werken in de hiervoor voorziene open 

spaces. In de zone JUNGO zitten de vergaderzalen waar de na-

druk ligt op het samenwerken, verenigen en verbinden van mede-

werkers en bezoekers. In het gedeelte MUNDO worden de asiel-

zoekers samen met hun begeleiders ontvangen. Het gaat hier 

om de wachtzaal voor verzoekers, een aparte wachtzaal voor 

families met kinderen, een ruimte voor advocaten en 

voogden en de gehoorlokalen met koffieruimtes.  

De realisatie van deze renovatiewer-

ken is het resultaat van een in-

tense samenwerking, zowel 

met externen, waaronder de 

Regie der Gebouwen, de FOD 

Binnenlandse Zaken, diverse 

consultants, als medewerkers 

binnen het CGVS.  

In de toekomst wil het CGVS 

de NWOW nog uitbreiden met 

onder andere de introductie van 

een elektronisch dossier om de 

efficiëntie van onze dienstverle-

ning nog te verhogen.

Verhuis
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BUDGETTAIRE CONTEXT

Budgettaire context 

Voor 2018 heeft het CGVS kunnen rekenen op een – beperkt – 

extra budget voor de organisatie van de verhuizing naar en de 

nieuwe inrichting in Eurostation.

Voor de werkingsmiddelen was er in 2018 een overschot op het 

budget. Dit komt voornamelijk doordat een belangrijk deel van 

dit budget bestaat uit de betaling van de erelonen van tolken en 

de kosten verbonden met de procedure (bv. kosten van verzen-

den van beslissingen, convocaties voor gehoren…). Deze kosten 

zijn gedaald in verhouding tot de vermindering van het perso-

neelsbestand. Blijkt dat het effect van de lineaire besparing op 

het personeelsbudget groter is dan het effect van de lineaire be-

sparing voor de werkingsmiddelen.

Een overzicht van de uitgaven / 2018
bron: FOD Binnenlandse Zaken

Personeel

Statutair personeel € 16.008.303

Contractueel personeel € 11.286.688

Algemene werking

Algemene werkingsuitgaven € 4.447.180

Werkingsuitgaven ICT € 470.117

Investering

Uitzonderlijke werkingsuitgaven (verhuisfirma) € 165.226

Algemene investeringsuitgaven € 217.699

Investeringsuitgaven ICT € 783.250

Totale personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen € 33.378.463
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Contact

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Ernest Blerotstraat 39

1070 BRUSSEL
Tel +32 2 205 51 11
Fax +32 2 205 50 01

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

Helpdesk asielprocedure
Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 tot 12u en van 13u15 tot 16u

Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR
Tel +32 2 205 53 05
Fax +32 2 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be

Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 tot 12u en van 13u15 tot 16u

Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen
Tel +32 2 205 50 09
Fax +32 2 205 52 01

CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be

Openingsuren: ma-vrij: van 8u30 tot 10u en na afspraak

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

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

 @

@

@

@

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