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VOORWOORD

Voorwoord

In 2018 was het aantal verzoeken sterk toegenomen. Het heeft 

tot februari 2019 geduurd vooraleer de ministerraad beslist 

heeft de asielinstanties, waaronder het CGVS, de mogelijkheid 

tot extra werving te geven. 

In 2019 heeft het CGVS al het mogelijke gedaan om het voorziene 

extra personeel zo snel mogelijk aan te werven en op te leiden. 

De impact van deze versterking was nog niet echt merkbaar in 

2019. De werving en vorming van nieuwe medewerkers vergt tijd. 

Maar op termijn zal er een reële impact zijn. Met dit bijkomend 

personeel is het opnieuw mogelijk alle verzoeken binnen korte 

tijd te behandelen en de achterstand weg te werken over een 

periode van twee jaar. 

Dat dit gerealiseerd kan worden, is niet enkel een gevolg van 

de werving van bijkomend personeel. Dit zal nog meer de 

verdienste zijn van alle medewerkers van het CGVS, hun inzet 

om kwalitatief hoogstaand werk en om effectief het vooropge-

stelde aantal beslissingen af te leveren. 

In België is de basis gelegd voor een effectiever asielbeleid. 

Het is te hopen dat dit in 2020 ook op Europees vlak zal gebeuren.

Het is niet zo dat de Europese Unie totaal in gebreke blijft. Er 

zijn al zeer veel maatregelen genomen om te komen tot een 

Europees asiel- en migratiebeleid. Dit blijft onderbelicht, 

voornamelijk doordat de Europese Unie en haar lidstaten er 

niet in slagen de vereiste volgende stappen te zetten in de 

richting van een effectiever beleid. De plannen liggen op tafel, 

maar door gebrek aan overeenstemming tussen de lidstaten is 

het vooralsnog niet mogelijk over te gaan tot de vereiste actie. 

De Europese Commissie heeft voor 2020 een Mededeling 
over een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid 

aangekondigd. Hopelijk zal dit meer zijn dan een mooie, goed 

uitgewerkte verklaring, waarin zeer veel aspecten aan bod 

komen, maar waarin op cruciale punten de vereiste maatregelen 

ontbreken waardoor het beleid riskeert niet effectief te zijn. 

Om effectief te zijn is het nodig dat dit beleid evidence based 

is, gebaseerd op een grondige analyse van de realiteit en de 

uitdagingen waarvoor wij staan. Het beleid moet het recht op 

asiel garanderen en toezien op het respecteren van de men-

senrechten. Ook een effectief systeem van controle van illegale 

migratie en een globale aanpak zijn vereist. Dit zal een grote 

stap voorwaarts vergen, met verregaande maatregelen, waarvan 

sommige niet gemakkelijk te realiseren zullen zijn. Europa zal 

naast de Green Deal ook een Asylum Deal op tafel moeten leggen.

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

Brussel, september 2020.



6 CGVS | Jaarverslag 2019



7 CGVS | Jaarverslag 2019

Verzoeken om 
internationale 
bescherming 

in België



8 CGVS | Jaarverslag 2019

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING 
Cijfers

Verzoeken om internationale bescherming in België

Stijging van het aantal 
verzoeken om internationale 
bescherming
In 2019 dienden 27.742 personen een verzoek om inter-
nationale bescherming (of asielaanvraag) bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) in. Dit is 18,3 % meer dan in 2018 

(toen 23.443 personen een verzoek indienden) en 40 % meer 

dan in 2017, maar blijft duidelijk lager dan het aantal in 2015. 

Dat jaar dienden 44.760 personen een verzoek om internatio-

nale bescherming in ons land in.

België is niet het enige land dat een sterke stijging van het 

aantal verzoeken om internationale bescherming kende. Onze 

buurlanden Nederland, Frankrijk en Luxemburg kenden ook 

een stijging. Sommige landen met een buitengrens van de EU 

zoals Griekenland, Spanje, Malta en Cyprus zagen het aantal 

verzoeken om internationale bescherming ook aanzienlijk stijgen.

De stijging van het aantal verzoeken in België en in onze 

buurlanden is te wijten aan verschillende factoren.

Een belangrijke factor is de toename van de secundaire migratie 
binnen Europa. Er komen meer personen naar België dan naar 

sommige van onze buurlanden of naar de meeste Scandinavische 

landen en Oost-Europa.

Bovendien blijkt dat de migratie naar Europa, hoofdzakelijk 
via Turkije, stijgt. Het blijft moeilijk de omvang van de stijging 

en de impact ervan voor België in te schatten. De politieke leiders 

moeten rekening houden met het feit dat migratie naar Europa 

via Turkije op termijn nog zou kunnen toenemen. Hetzelfde geldt 

voor migratie vanuit Afrika.

In 2019 kwamen 239 personen naar België in het kader van 

hervestiging. In 2018 bedroeg hun aantal 880. (Fig. 1, p. 9)

Gemiddeld 2.311 aantal 
verzoekers per maand

In 2019 werden gemiddeld elke maand 2.311 verzoekers om 

internationale bescherming geregistreerd, tegen 1.953 in 2018 

en 1.640 in 2017.

In 2019 werden in januari, september en oktober de meeste 

verzoeken ingediend. In oktober werd een piek van 2.929 

verzoekers geregistreerd. Met uitzondering van de maand mei 

(de enige maand waarin minder dan 2.000 verzoekers werden 

geregistreerd) lag het maandelijkse aantal verzoeken telkens 

hoger dan het gemiddelde aantal verzoeken per maand in 2018 

(1.953). (Fig. 2, p. 9)

In 2019 steeg het aantal verzoeken om internationale 
bescherming met 18 % in vergelijking met 2018.
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Evolutie van het aantal personen dat een verzoek 
om internationale bescherming indiende (zowel 
eerste als volgend verzoek)  / 2012 > 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 1 

Maandelijkse evolutie van het aantal personen 
dat een verzoek om internationale bescherming 
indiende (zowel eerste als volgend verzoek) / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 2 

Totaal: 27.742 personen

Maandelijkse evolutie
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Een stijging uitsluitend 
te wijten aan eerste 
verzoeken

In 2019 dienden 23.379 personen 

een eerste verzoek om internationale 

bescherming in en 4.363 personen dienden 

een volgend verzoek (of meervoudige 

aanvraag) in.

In 2019 steeg het aantal personen die 

een eerste verzoek indienden, aanzienlijk 

in vergelijking met 2018 (19.058 eerste 

verzoeken): de stijging bedraagt 22,6 %. 

Het aantal blijft echter veel lager dan in 

2015 (39.064 eerste verzoeken).

Het aantal volgende verzoeken dat werd 

geregistreerd in 2019, bleef bijna identiek 

tussen 2019 en 2018 (4.363 verzoeken 

tegen 4.405). Alleen de eerste verzoeken 

zijn dus verantwoordelijk voor de globale 

stijging van het aantal verzoeken in 2019. 

(Fig. 3, p. 11) 

Vooral Afghanen en Irakezen dienen een 

volgend verzoek in. Voor deze twee nati-

onaliteiten zijn respectievelijk 34 % en 

43 % van de verzoeken om internationale 

bescherming, volgende verzoeken.

Het globale percentage volgende verzoeken 

blijft hoog: 15,7 % in 2019, wat echter 

lager is dan het percentage van 2018 (18,8 

%) of 2017 (21,9 %). We stellen vast dat 

een groot aantal volgende verzoeken 

geen nieuwe elementen bevatten. In die 

gevallen neemt het CGVS een niet-ontvan-

kelijkheidsbeslissing. Dit is het geval voor 

77 %  van de volgende verzoeken in 2019. 

Een aantal volgende verzoeken bevatten 

wel degelijk nieuwe elementen. Dan neemt 

het CGVS een ontvankelijkheidsbeslissing 

die eventueel kan leiden tot de toekenning 

van een beschermingsstatus.

Hoewel België in het verleden werd gecon-

fronteerd met een hoger aantal volgende 

verzoeken dan andere lidstaten van de 

EU, is dit nu niet meer het geval: het 

percentage volgende verzoeken in België 

is vandaag vergelijkbaar met dat van de 

andere EU-landen.

Afghanistan, Syrië 
en Palestina zijn de 
belangrijkste landen 
van herkomst 

In 2019 was Afghanistan met 3.400 

verzoeken (+ 1.370) de belangrijkste 

nationaliteit van de verzoekers, zowel in 

België als in de EU. Syrië staat dus niet 

meer bovenaan dit klassement. Het aantal 

verzoeken ingediend door Afghanen is zelfs 

meer dan verdubbeld in vergelijking met 

2017 (1.582 verzoeken). Deze stijging is 

al enige tijd merkbaar. Voor België kunnen 

we de cijfers ietwat relativeren, aangezien 

het bij een significant aantal verzoeken 

om volgende verzoeken of verzoeken van 

personen die een beschermingsstatus in 

een andere lidstaat hebben, gaat.

Met 3.138 verzoeken vormde Syrië 

de tweede belangrijkste nationaliteit 

van de verzoekers in 2019. Het aantal 

verzoeken van personen uit Syrië daalde 

in vergelijking met 2018 (- 564). We 

dienen echter op te merken dat in 2018, 

803 verzoeken van Syriërs kwamen van 

personen die naar België kwamen via het 

hervestigingsproces, wat in 2019 minder 

het geval was (239).

Palestijnen uit Gaza staan op de derde 

plaats met 2.407 verzoeken. Dit aantal 

bleef stabiel in vergelijking met 2018 

(2.468).

Afghanistan, Syrië en Palestina vertegen-

woordigen 32 % van alle verzoeken die in 

2019 in België werden ingediend. In 2015 

vertegenwoordigden de eerste drie landen 

63 % van het totale aantal verzoeken.

Irak staat op de vierde plaats met 

1.475 verzoeken (- 283). Opmerkelijk is 

dat 42,6 % van de Iraakse verzoeken, 

volgende verzoeken waren.

Op de vijfde plaats staat El Salvador 

met 1.369 verzoeken (+ 1.039). De 

opmerkelijke stijging past in de context 

van een sterke toename van het aantal 

verzoekers uit Latijns-Amerikaanse landen 

in veel landen van de EU.

De volgende vijf landen van herkomst in 

dit klassement zijn Eritrea, Turkije, Guinee, 

Somalië en Iran. (Fig. 4 en 5, p. 11)

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING 
Cijfers



776

945

983

1.077

1.187

1.369

1.475

2.407

3.138

3.400

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Iran

Somalië

Guinee

Turkije

Eritrea

El Salvador

Irak

Palestina

Syrië

Afghanistan

28.351

21.222

22.848

44.760

18.710

19.688

23.443

27.742

18.452

12.061

14.131

39.064

14.670

15.373

19.038

23.379

9.899

9.161

8.717

5.696

4.040

4.315

4.405

4.363

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal personen dat een volgend verzoek om internationale bescherming indiende
Aantal personen dat een eerste verzoek om internationale bescherming indiende
Totaal aantal personen dat een verzoek om internationale bescherming indiende

1.907

1.854

1.131

1.095

974

778

1.166

1.225

1.247

1.327

Afghanistan

Syrië

Irak

Guinee

Rusland

Onbepaald

Eritrea

DR Congo

Kosovo

Albanië
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Syrië Palestina

Afghanistan El Salvador

Eritrea

11 CGVS | Jaarverslag 2019

Evolutie van het aantal personen dat 
een eerste of een volgend verzoek 
om internationale bescherming 
indiende / 2012 > 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 3 

Aantal personen dat een volgend verzoek 
om internationale bescherming indiende

Totaal aantal personen dat een verzoek 
om internationale bescherming indiende

Aantal personen dat een eerste verzoek 
om internationale bescherming indiende

Top 10 herkomstlanden aantal 
verzoekers om internationale 
bescherming (zowel eerste als 
volgende verzoek) / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Top 5 herkomstlanden : maandelijkse 
evolutie aantal verzoekers om 
internationale bescherming / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 5 Fig. 4 

Andere landen: 10.985 personen

Eritrea (in totaal 1.154 personen)

Syrië (in totaal 2.967 personen)

Palestina (in totaal 2.321 personen)

El Salvador (in totaal 1.366 personen)

Maandelijkse evolutie

Totaal: 10.054 personen

Totaal: 27.742 personen Afghanistan (in totaal 2.246 personen)
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Verhouding man-vrouw verzoekers 
om internationale bescherming / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 6 

Vrouw (9.179 personen) of 33,1%

Man (18.563 personen) of 66,9%

Man
VrouwTotaal: 27.742 personen

Man
Vrouw

In 2019 waren 66,9 % van de verzoekers om internationale bescherming mannen. Dit percentage 

is lichtjes hoger dan in 2018 (65,4 %). In 2015 waren 70 % van de verzoekers mannen. (Fig. 6 p. 12) 

Het profiel van de verzoekers varieert naargelang van het land. Voor sommige landen zijn er 

duidelijk meer mannen: Afghanistan (87,8 %), Palestina (78,3 %) en Irak (73 %). Voor andere 

landen zoals Syrië, El Salvador of Somalië is de verdeling van de geslachten evenwichtiger. Een 

evenwichtiger verdeling betekent een groter percentage koppels en gezinnen. (Fig. 7, p. 13)

2018: Vrouw (8.121 personen) of 34,6%

2018: Man (15.322 personen) of 65,4%

66,9%

33,1%

Vrouw

Man

Man-vrouwverhouding
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Top 10 herkomstlanden: verhouding man-vrouw / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 7 

Vrouw (5.058 personen) of 30,2%

Man (11.699 personen) of 69,8%

Totaal: 16.757 personen
Man
Vrouw

2018: Man (9.955 personen) of 67,6%

2018: Vrouw (4.765 personen) of 32,4%
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Jongens Meisjes

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%

2019 87,2% 12,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen 977 468 496 3.099 1.021 769 811 1.220
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Evolutie van het aantal verzoekers om 
internationale bescherming van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen / 2012 > 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Fig. 9 

Evolutie van de verhouding jongens-meisjes bij de 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2012 > 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen (NBMV)
In 2019 bedroeg het aantal verzoeken om internationale bescherming ingediend 

door niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 1.220. Dit is een 

duidelijke stijging in vergelijking met 2018 (811 aanvragen) maar is nog altijd 

ver verwijderd van het aantal in 2015 (3.099 aanvragen).

Met 649 verzoeken (tegen 275 in 2018, 307 in 2017, 537 in 2016 en 2.013 in 

2015) blijven de Afghaanse NBMV ruim in de meerderheid. Daarna volgen de 

NBMV uit Guinee (73), Syrië (72 tegen 467 in 2015), Somalië (63) en uit Eritrea 

(53). (Fig. 8 en 9, p. 14 + Fig. 10, p. 15)

Fig. 8 
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Fig. 10 

Top 5 herkomstlanden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen / 2019
bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Totaal: 1.220 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen*

Andere landen: 310 niet-begeleide minderjarigen

* Situatie begin januari 2020. De Dienst Vreemdelingenzaken 

past de cijfers van het aantal niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen in de loop van het jaar aan. Op basis van de 

resultaten van de testen om de leeftijd te bepalen kunnen 

we duidelijk het onderscheid maken tussen niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen die alleen verklaren dat ze 

minderjarig zijn, en zij die daadwerkelijk minderjarig zijn.
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Bescherming in België

In 2019 nam het CGVS 
een beslissing voor 
18.544 personen
In 2019 nam het CGVS 15.009 beslissingen voor 18.544 

personen die een verzoek om internationale bescherming in ons 

land hadden ingediend. Dit aantal blijft aanzienlijk, ook al is het 

minder groot dan in 2018 en 2017 (met respectievelijk 16.545 

en 20.586 beslissingen). Sinds de crisis van 2015 kregen meer 

dan 116.000 personen een antwoord op hun verzoek.

Tijdens de laatste maanden van het jaar steeg het aantal 

beslissingen dankzij de aanwerving van nieuwe medewerkers. 

Het aantal beslissingen zal nog stijgen, aangezien eind 2019 

en begin 2020 nog meer protection officers en administratieve 

medewerkers werden aangeworven. (Fig. 11 en 12, p. 18)

6.719 personen kregen in 2019 
bescherming in België

In 2019 was het CGVS in 36,9 % van de eindbeslissingen van 

oordeel dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had. 

In totaal gaat het om 5.117 beslissingen tot toekenning van een 

beschermingsstatus die betrekking hebben op 6.719 personen 

(inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

Voor 5.776 personen ging het om een beslissing tot erkenning 

van de vluchtelingenstatus (31,4 %) en voor de 943 andere 

ging het om een beslissing tot toekenning van de subsidiaire 

bescherming (5,5 %).

Deze cijfers illustreren de toepassing van het beginsel van 

voorrang van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, dat 

geldt op het CGVS. Bij het onderzoek van een verzoek om 

bescherming gaan we namelijk eerst na of de verzoeker 

voldoet aan de voorwaarden om de vluchtelingenstatus in de 

zin van het Verdrag van Genève te krijgen. Als dit niet het 

geval is, onderzoeken we of de verzoeker beantwoordt aan de 

voorwaarden voor toekenning van de subsidiaire beschermings-

status. (Fig. 14, p. 19 en fig. 15, p. 20)

Een dalend beschermingspercentage 
(36,9 %) maar veel verzoekers 
hebben nog bescherming nodig

Het globale beschermingspercentage stemt overeen met het 

aantal beslissingen die een beschermingsstatus toekennen (vluch-

telingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus), in verhouding 

tot het totale aantal eindbeslissingen. Het beschermingsper-

centage in 2019 bedroeg 36,9 %. Dit percentage bleef in 2019 

dalen in vergelijking met de vorige jaren (57,7 % in 2016, 50,7 

% in 2017 en 49,1 % in 2018). Deze daling is hoofdzakelijk te 

wijten aan het feit dat het aantal niet-ontvankelijkheidsbeslis-

singen bleef stijgen, hoofdzakelijk voor de volgende verzoeken 

(meervoudige aanvragen) en de verzoeken van personen die 

een beschermingsstatus hebben in een andere EU-lidstaat. 

Deze dossiers worden prioritair behandeld. Als we die buiten 

beschouwing laten, bedraagt het beschermingspercentage ten 

gronde 50,5 %. Dit betekent dat veel verzoekers nog bescherming 

nodig hebben. (Fig. 13, p. 19)

Sterke stijging van het aantal verzoeken 
ingediend door personen die een 
status in een andere lidstaat hebben
Het aantal verzoeken ingediend door personen die al een 

beschermingsstatus in een andere EU-lidstaat hebben (met 

name door Syriërs), steeg sterk in 2019. Deze verzoeken 

worden over het algemeen niet-ontvankelijk verklaard omdat 

de desbetreffende personen al internationale bescherming 

hebben. Sinds de tweede helft van 2019 behandelen we deze 

verzoeken prioritair. In 2019 nam het CGVS 1.097 niet-ont-

vankelijkheidsbeslissingen (waaronder 660 tijdens de laatste 

drie maanden) voor 1.523  personen die al een beschermings-

status in een andere EU-lidstaat hadden. Het grote aantal 

niet-ontvankelijkheidsbeslissingen dat we namen in het 

kader van het onderzoek van deze dossiers, heeft een niet te 

verwaarlozen invloed op het globale beschermingspercentage.

“Sinds de crisis van 2015 nam 
het CGVS een beslissing voor 
meer dan 116.000 personen.”
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Beslissingen Aantal 
personen % Aantal 

dossiers %

Erkenning van de vluchtelingenstatus 5.776 31,1% 4.350 29,0%

Toekenning van de subsidiaire bescherming 943 5,1% 767 5,1%

Ontvankelijk verzoek 1.100 5,9% 922 6,1%

Niet-ontvankelijk verzoek* 4.747 25,6% 3.995 26,6%

Verzoek kennelijk ongegrond 735 4,0% 532 3,5%

Weigering van de vluchtelingenstatus en 
weigering van de subsidiaire bescherming

4.100 22,1% 3.488 23,2%

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

387 2,1% 308 2,1%

Beëindiging van de behandeling van het verzoek 507 2,7% 425 2,8%

Intrekking van de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming 168 0,9% 147 1,0%

Opheffing van de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming 81 0,4% 75 0,5%

Totaal 18.544 100,0% 15.009 100,0%
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Beslissingen van het CGVS (personen en dossiers) / 2019
bron: CGVS

Fig. 11 

* De niet-ontvankelijkheidsbeslissingen die het CGVS in 2019 nam, hadden hoofdzakelijk betrekking op volgende 

verzoeken (2.633 niet-ontvankelijke beslissingen voor in totaal 2.957 personen) en op verzoeken die werden 

ingediend door personen die al een internationale beschermingsstatus hebben (vluchtelingenstatus of subsidiaire 

beschermingsstatus) in een andere EU-lidstaat (1.097 niet-ontvankelijke beslissingen voor in totaal 1.523 personen).

Evolutie van het aantal beslissingen 
van het CGVS (personen) / 2012 > 2019
bron: CGVS

Beslissingen

2019: 18.554 beslissingen (personen)

Fig. 12
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Type beslissingen van het CGVS 
(personen) / 2019
bron: CGVS

Weigeringsbeslissingen

Erkenning vluchtelingenstatus

Toekenning subsidiaire beschermingsstatus

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

Intrekkingen en opheffingen

Totaal: 18.544 personen

Fig. 14 
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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 

min de tussenbeslissingen) min de de intrekkingen & opheffingen.

Evolutie van de beschermingsgraad* van het CGVS 
(dossiers) / 2012 > 2019
bron: CGVS

Fig. 13 
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De weigeringsbeslissingen 

in de tabel hiernaast 

hebben betrekking op alle 

weigeringsbeslissingen 

die het CGVS in 2019 nam, 

inclusief de niet-ontvankelijk-

heidsbeslissingen.

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers

Evolutie van het aantal beslissingen van het CGVS (personen) / 2012 > 2019
bron: CGVS

Fig. 15 
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Landen van herkomst 
waarvoor de nood 
aan bescherming 
het hoogst is
De top 3 van de landen van herkomst met het grootste 

aantal beslissingen die een beschermingsstatus toeken-

nen, bestaat uit Syrië, Afghanistan en Turkije. Daarna 

volgen Irak en Eritrea. Deze vaststelling illustreert 

opnieuw het feit dat de nood aan bescherming hoog blijft 

voor personen uit bepaalde landen.

Voor Syrië bedroeg het beschermingspercentage 66,8 % 

in 2019.  Het minder hoge beschermingspercentage voor 

Syrië in vergelijking met de vorige jaren wordt hoofdza-

kelijk verklaard door het grote aantal niet-ontvankelijk-

heidsbeslissingen in 2019 voor Syriërs die al een bescher-

mingsstatus in een andere EU-lidstaat hebben.

Voor Afghanistan en Irak is dit percentage opnieuw 

gedaald tot respectievelijk 30,2 % en 25,2 %. Dit heeft 

hoofdzakelijk te maken met het grote aantal niet-ontvan-

kelijkheidsbeslissingen die bij het onderzoek van volgende 

verzoeken werden genomen.

Voor andere landen, bijvoorbeeld Burundi (83,5 %), Eritrea 

(76 %) of Turkije (65,4 %), ligt het beschermingspercen-

tage veel hoger.

In absolute cijfers nam het CGVS in 2019 het grootste 

aantal beslissingen die bescherming toekennen aan 

personen uit de volgende landen: (Fig. 16 en 17, p. 21 + 

Fig. 18, p. 22)

Top 10 herkomstlanden voor de 
erkenning van de vluchtelingenstatus 
CGVS (personen) / 2019
bron: CGVS

Top 5 herkomstlanden toekenning 
subsidiaire beschermingsstatus 
CGVS (personen) / 2019
bron: CGVS

Andere landen: 1.399 personen Andere landen: 93 personen

Totaal: 5.776 personen Totaal: 943 personen

Fig. 16 Fig. 17 
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Top 10 herkomstlanden beide beschermingsstatussen CGVS (personen) / 2019
bron: CGVS

Totaal: 6.719 personen

Vluchtelingenstatus

Subsidiaire beschermingsstatus

Fig. 18 

Andere landen: 1.405 personen Andere landen: 147 personen

BESCHERMING IN BELGIË
Cijfers



7.
00

6

5.
56

5

11
.3

05

18
.3

75

14
.8

15

7.
72

9

5.
01

5

10
.3

62

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

ei
nd

 2
01

3

ei
nd

 2
01

4

ei
nd

 2
01

5

ap
ri

l 2
01

6

ei
nd

 2
01

6

ei
nd

 2
01

7

ei
nd

 2
01

8

ei
nd

 2
01

9

23 CGVS | Jaarverslag 2019

Achterstand toegenomen
Eind 2018 was het CGVS erin geslaagd de dossierachter-

stand bijna volledig weg te werken. Door de onvoorziene 

forse stijging van het aantal verzoeken sinds de tweede 

helft van 2018, die zich heeft doorgezet in 2019, is de 

totale werkvoorraad van het CGVS – dit is het aantal 

dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft 

genomen – gestaag toegenomen naar 10.362 asiel-
dossiers. 4.200 dossiers kan beschouwd worden als 

een normale werkvoorraad. De werkelijke achterstand 

bedraagt 6.162 dossiers.

Een grotere werkvoorraad betekent een langere wachttijd 

voor de verzoekers.

Met de aanwerving van bijkomend personeel dat de tweede 

helft van 2019 is gestart, zal het CGVS er alles aan doen 

de achterstand proberen weg te werken. Het CGVS rekent 

erop dat dit tegen eind 2021 kan gebeuren. Dit zal afhangen 

van de evolutie van het aantal verzoeken. (Fig. 19, p. 23)

Evolutie van de werkvoorraad CGVS (dossiers) / 2013 > 2019
bron: CGVS

Fig. 19 
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Niet-begeleide 
minderjarige 
vreemdelingen (NBMV)
In 2019 nam het CGVS 459 eindbeslissingen voor minderjarigen. Dit aantal heeft 

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

Als we ook rekening houden met de jongeren die minderjarig waren toen ze hun 

verzoek indienden maar in de loop van de procedure meerderjarig zijn geworden, 

kunnen we toevoegen dat 228 van hen de status van erkende vluchteling en 119 de 

subsidiaire beschermingsstatus hebben gekregen. (Fig. 20, p. 24 + Fig. 21 en 22, p. 25)

Eindbeslissingen niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen CGVS (personen)  / 2019
bron: CGVS

Totaal: 459 personen

Weigeringsbeslissingen

Erkening vluchtelingenstatus

Toekenning subsidiaire beschermingsstatus

Fig. 20
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Andere landen: 38 personen

Totaal: 90 personen

Andere landen: 0 personen

Top 5 herkomstlanden erkenningen van de vluchtelingenstatus 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2019
bron: CGVS

Top 5 herkomstlanden toekenningen subsidiaire beschermingsstatus 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen CGVS (personen)  / 2019
bron: CGVS

Totaal: 176 personen

Fig. 21

Fig. 22
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Asiel in Europa
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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 2019 van EASO en op de data 

getrokken uit Eurostat. De cijfers hebben geen betrekking 

op dossiers maar op personen, waarbij alle minderjarige 

kinderen afzonderlijk worden meegeteld.

Meer info: https://www.easo.europa.eu/asylum-report-2020

Moeizame 
onderhandelingen 
Gemeenschappelijk 
Europees Asielsysteem 
(GEAS)
Na de migratiecrisis van 2015-16 probeerde de Europese Unie 

de noodzakelijke hervormingen door te voeren om het GEAS 

robuuster en meer crisis-resistent te maken. Ook in 2019 slaagden 

de lidstaten er niet in om dit in een algeheel akkoord te laten 

uitmonden. De besprekingen bleven vastlopen op het moeilijke 

evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid en de 

bereidheid om te komen tot een meer billijke lastenverdeling 

tussen de EU-lidstaten.

Nood aan een effectief EU-asielbeleid 
en globale aanpak

Migratie is een fenomeen van alle tijden. We moeten er rekening 

mee houden dat Europa ook in de toekomst te maken zal 

krijgen met grote migratiestromen, omwille van tal van 

redenen (demografische evoluties, conflicten, gebrek aan 

economisch perspectief, klimaat, …). De EU heeft al heel wat 

maatregelen genomen, maar meer verregaande hervormingen 

om tot een duurzaam en crisis-resistent systeem te komen 

blijven noodzakelijk. De asiel- en migratieproblematiek blijft 

uiterst complex. Zowel de analyse van de problematiek als de 

aangereikte oplossingen zijn niet gebaat bij een populistische 

of polariserende benadering. Er moet een effectief EU asiel- en 

migratiebeleid tot stand komen dat duurzame oplossingen 

biedt, en voorbijgaat aan maatregelen die enkel op korte termijn 

effect hebben.

Het CGVS wil bijdragen aan de ontwikkeling van een evidence-

based EU asiel- en migratiebeleid dat de nood aan begrenzing 

van de illegale migratie en het voeren van een effectieve 

grenscontrole tracht te verzoenen met het versterken van de 

bescherming van personen die er nood aan hebben. Een effectief 

beleid moet ons inziens berusten op drie pijlers.

Effectief grensbeheer gekoppeld 
aan een effectief asielsysteem

De crisis van 2015-16 maakte duidelijk dat de EU nood heeft aan 

beleid dat de irreguliere migratie in het algemeen beperkt. 

In een context van gemengde migratiestromen (vluchtelingen 

en economische migranten) betekent dit onvermijdelijk ook dat 

dit een effect zal hebben voor personen met een nood aan inter-

nationale bescherming, aangezien ook hun toegang tot de EU 

zal worden beperkt. 

De EU heeft al verregaande maatregelen genomen voor de 

versterking van het grensbeheer (zie o.a. European Border 

and Coast Guard Agency), maar heeft nog niet in dezelfde 

mate geïnvesteerd in een effectief asielsysteem aan de 

ASIEL IN EUROPA
Internationale bescherming in de Europese Unie
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buitengrenzen. Dit is nochtans noodzakelijk voor een effectieve 

grenscontrole. Het louter indienen van een asielaanvraag (ook 

door economische migranten) laat immers toe om toegang tot 

het grondgebied te verkrijgen en gezien de geringe capaciteit van 

lidstaten aan de grens om deze asielverzoeken te behandelen, 

leidt dit tot secundaire migratiestromen en het bestendigen van 

de huidige irreguliere migratie.

Om dit te vermijden resten er dan ook weinig andere opties dan 

een effectieve grensprocedure te organiseren. Dit houdt in 

dat op zijn minst de identificatie en een eerste (beperkt) gehoor 

moeten plaatsvinden aan de grens. Enkel zo lukt het om de 

economische migranten te onderscheiden van personen met een 

nood aan bescherming. Dit zal een zekere vorm van vasthouding 

(beperkt in de tijd voor personen met nood aan bescherming) 

aan de grens vereisen en wordt bij voorkeur georganiseerd in 

de vorm van een ‘controlled centre’. Het zal zeker niet evident 

zijn dit te organiseren, niet in het minst omwille van de schaal 

en weerstand die dit met zich kan meebrengen. Daarom dient 

men te streven naar een flexibele aanpak die kan worden 

aangepast naargelang de omstandigheden (normale instroom 

vs. verhoogde instroom) én een verregaande solidariteit 
(financieel, materieel, maar ook d.m.v. relocatie van specifieke 

categorieën) met de landen aan de buitengrenzen die nog steeds 

een grote last zullen blijven dragen. Parallel hieraan moet een 

effectief systeem van terugkeer worden georganiseerd, 

waarvan het succes ook zal afhangen van de ontwikkeling van 

reële partnerschappen met derde landen.

Een uniform EU-asielbeleid
Dat het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid nog veel onvol-

maaktheden vertoont, is bekend. De EU moet meer inzetten 

op het wegwerken van de tekortkomingen. Hiertoe moet de 

EU blijven streven naar een uniforme toepassing van de 

bestaande regels en het versterken van de mechanismen 

om de effectieve implementatie van de bestaande regels te 

bevorderen en waar nodig, af te dwingen. Dit moet gebeuren 

zowel via gerichte legislatieve aanpassingen als via een duidelijke 

versterking van de praktische samenwerking waarbij het 

Europees Asielondersteuningsbureau (EASO) een belangrijke 

rol moet spelen.

Een globaal migratie-en asielbeleid

De EU heeft de laatste jaren belangrijke inspanningen geleverd 

om de relaties met derde landen te versterken. Dit zijn zeker 

positieve ontwikkelingen, maar het is weinig realistisch om dit op 

korte termijn als basis voor een EU-migratiemodel te beschouwen. 

Hierbij zouden concepten als ‘veilig derde land’ massaal worden 

toegepast en eventueel zelfs leiden tot een verdere externa-

lisering van het EU migratie- en asielbeleid. De ontwikkeling 

van een effectief globaal beleid vereist eerst en vooral dat we 

onderkennen dat we te maken hebben met gemengde migra-

tiestromen en dat de aanpak hierop afgestemd is. 

Vooreerst is het noodzakelijk massaal te investeren in het 

socio-economische weefsel van derde landen om de grond-

oorzaken/push factoren van migratie aan te pakken. Het gaat 

hierbij niet enkel om investeringen gelieerd aan migratie-aspec-

ten, maar ook op verschillende andere terreinen (infrastruc-

tuur, bedrijvigheid, onderwijs,…) zodat het socio-economische 

weefsel op duurzame wijze versterkt wordt. De omvang van 

deze investeringen moet veel groter zijn dan het actuele niveau 

en parallellen kunnen getrokken worden met investeringen die 

nodig zijn inzake de klimaatadaptatie.

Ook de ‘protection in the region’ moet worden versterkt, 

om zo niet alleen te komen tot een meer duurzame oplossing 

voor de vluchtelingen in de regio, maar tegelijk ook de 

gastgemeenschappen te ondersteunen. Personen met een nood 

aan bescherming moeten deze effectief kunnen krijgen in de 

gastlanden. Dit veronderstelt financiële, technische en materiële 

ondersteuning voor de uitbouw van een asielsysteem, de onder-

steuning van de integratie van vluchtelingen, … Complementair 

hieraan moeten geloofwaardige programma’s inzake 
hervestiging en andere legale migratiekanalen worden 

aangehouden vanuit het oogpunt van lastendeling en om een 

maximale beschermingscapaciteit in het gastland te kunnen 

blijven garanderen. Dit vergt volgehouden investeringen en 

zal enkel op middellange tot lange termijn tot resultaten leiden. 

Het uitbouwen van een effectief globale aanpak veronderstelt dat 

de EU reële partnerschappen ontwikkelt met derde landen. 

In de huidige context worden deze partnerschappen door de EU 

nog te vaak eenzijdig benaderd in de zin dat ze te veel gericht 

zijn op de prioriteiten van EU-lidstaten op korte termijn. Reële 

partnerschappen omvatten significante en duurzame relaties 

op tal van beleidsdomeinen, op voet van gelijkheid en respect 

en bieden opportuniteiten voor beide partners.  In deze context 

zullen er ook makkelijker afspraken gemaakt kunnen worden over 

terugkeer en de strijd tegen de irreguliere migratie omdat het 

derde land weet dat het kan rekenen op een duurzame relatie 

op tal van andere domeinen en ook haar bevolking hiervan kan 

overtuigen. 

ASIEL IN EUROPA
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In 2019 voerde het CGVS twee selectiemissies uit, één naar 

Libanon en één naar Turkije. De missie naar Turkije vond plaats 

in het kader van een EASO-pilootproject, waarbij EASO in 

Istanbul een faciliteit ter beschikking stelt van de lidstaten en 

alle operationele bijstand verleent om hervestigingsmissies uit 

te voeren. Het CGVS was de eerste organisatie die gebruik heeft 

gemaakt van deze faciliteit.

België had voor de periode 2018-2019 in aansluiting op de 

oproep van de Europese Commissie 2.000 hervestigingsplaat-

sen voorzien. Dit aantal werd niet gehaald: op 31 december 2019 

stond de teller op 1.119.  In de loop van 2019 kwamen 239 
vluchtelingen naar België in het kader van hervestiging, 

allemaal Syriërs: 15 uit Jordanië, 9 uit Libanon en 215 uit Turkije. 

Het lager aantal hervestigingen is het gevolg van een tijdelijke 

opschorting van het hervestigingsprogramma in juni 2019. Deze 

beslissing werd genomen ten gevolge van een acuut tekort aan 

opvangplaatsen in aansluiting op de sterke stijging van het 

aantal verzoeken sinds de tweede helft van 2018. (Fig. 23, p. 29)

Hervestiging naar België / 2013 - 2019
bron: EASO

Fig. 23 
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Gelet op de stijging van het aantal verzoeken sinds de tweede 

helft van 2018 heeft de regering op 15 februari 2019 beslist het 

CGVS de mogelijkheid te geven tot werving van bijkomend 
personeel (75 attachés van niveau A voor de dossierbehande-

ling; 9 administratieve assistenten van niveau C voor de admi-

nistratieve ondersteuning). Omdat de stijging in 2019 aanhield, 

heeft de regering op 14 november 2019 die mogelijkheid tot 

werving uitgebreid met 64 extra medewerkers (57 attachés en 

7 administratieve assistenten). 

Het CGVS heeft al het mogelijke gedaan om de werving en 

vorming van nieuwe medewerkers binnen een zo kort mogelijk 
tijd te realiseren. Maar zowel de selectie en werving als de 

vorming vergen tijd. Bovendien kunnen de aangeworven personen 

zich niet altijd binnen een korte termijn vrijmaken om in dienst 

te treden. De indiensttreding van nieuwe protection officers is 

pas gestart in augustus 2019. De vorming van een protection 

officer (dossierbehandelaar) duurt 6 maanden.

De impact van de werving van extra personeel is dan ook nog 

niet onmiddellijk te merken. Heel wat ervaren medewerkers 

zetten zich gedurende enkele maanden in voor de opleiding en 

omkadering van deze nieuwe medewerkers. Zij kunnen daardoor 

zelf minder dossiers behandelen. Zo komt het dat de indienst-

treding van een grote groep nieuwe protection officers in een 

eerste fase het aantal genomen beslissingen zelfs doet dalen. 

Op termijn zal de werving van extra personeel zeker een reële 

impact hebben.

Een overzicht van de werving 
van personeel voor het CGVS 
bron:CGVS

Van 1 jan tot 
31 dec 2019

Van 1 jan tot 
30 juni 2020

Totaal

Niveau A 68 47 125
Ander niveau 9 11 20

Totaal 77 68 145

Het kabinet van de Minister voor Asiel en Migratie heeft in 2019 

in samenwerking met vertegenwoordigers van alle betrokken 

instanties (DVZ, CGVS, RvV en FEDASIL) een model uitgewerkt 

dat de mogelijkheid biedt tot een geïntegreerde benadering 

voor het bepalen van de behoeften van alle betrokken instanties, 

het inschatten van de impact van het al dan niet toekennen van 

bijkomende middelen voor die instanties en de opvolging van 

input en output van die instanties. 

Dit model laat toe om de situatie bij alle betrokken instanties op 

te volgen om indien nodig bijkomende maatregelen te nemen. 

Het is een stevig onderbouwd instrument voor het bepalen van 

de behoeften van alle betrokken instanties.  Het model toont aan 

wat de impact is van het al dan niet nemen van een beslissing 

tot werving van bijkomend personeel op de behoeften in de 

opvang (dus op FEDASIL). Dankzij dit model moet het mogelijk 

zijn sneller tot een politieke beslissing te komen over de noodzaak 

tot extra werving. 

Hieronder volgt een overzicht in VTE (voltijds equivalent) van 

het effectief operationeel personeel van het CGVS sinds 31 

december 2017.

31/12/2017 31/12/2018 31/05/2019 31/12/2019

Niveau A 329,64 281,48 266,17 327,3

Andere 
niveaus

118,10 89,89 86,6 103,7

Totaal 447,74 371.37 352,77 431
 

Meer personeel in 2019

Met de bijkomende aanwervingen beschikt het CGVS over 

voldoende personeel om opnieuw te komen tot de behandeling 

van alle verzoeken binnen korte tijd en het wegwerken van 

de achterstand over een periode van 2 jaar. Dit is uiteraard 

afhankelijk van de evolutie van het aantal verzoeken. Om die 

reden is het belangrijk die evolutie van zeer nabij op te volgen, 

blijvend te voorzien in de vervanging van medewerkers die 

vertrekken en zo nodig te voorzien in de werving van extra 

personeel.

CGVS
Personeel
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Het CGVS maakt er een erezaak van om de competenties van 

nieuwe medewerkers te ontwikkelen en hen naar zelfstandig-

heid te begeleiden. Hun integratie verloopt via een parcours dat 

opleidingen en de integratie in de werkomgeving combineert.

De protection officers volgen een geïntegreerd parcours 
van zes maanden. De eerste maand bestaat uitsluitend uit 

theoretische opleidingen, observatie en praktijk. Het specifieke 

werk van een protection officer vereist namelijk een specialisa-

tie waarop de nieuwe medewerkers niet voorbereid zijn. Naast 

de opleidingen over wetgeving, technieken voor het opstellen 

en motiveren van een beslissing en gehoortechnieken, bevat de 

basisopleiding ook vorming over kwetsbaarheid en gender, en 

aspecten over de objectieve situatie in de landen van herkomst 

van de verzoekers. Voor de opleidingen gebruikt het CGVS 

bepaalde modules van het EASO Training Curriculum. Sommige 

interne experten werkten mee aan de uitwerking van deze 

modules.

Na de eerste maand leggen de nieuwe protection officers een 

test af die erop gericht is om de leerstof te verankeren. Vanaf 

de tweede maand worden ze persoonlijk door een supervisor 

begeleid in hun respectievelijke secties. Daarnaast volgen ze 

nog andere opleidingen om hun competenties te vergroten.

De administratieve medewerkers krijgen ook een basisopleiding 

van een week voor ze worden opgenomen en opgeleid binnen 

hun dienst. In 2019 startte het CGVS met een digitale procedu-

regids om de begeleiding in de diensten en de flexibiliteit tussen 

de diensten te verbeteren.

Vorming nieuwe medewerkers

CGVS
Personeel
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Budgettaire context

Voor de werkingsmiddelen was er in 2019 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 verzenden van beslissingen, convocaties voor gehoren…). 

Deze kosten zijn gedaald in verhouding tot de vermindering van 

het personeelsbestand. 

Door de toename van het aantal verzoeken, is het personeels-

kader van het CGVS vanaf midden 2019 opnieuw uitgebreid. De 

impact op de uitgave voor tolkenprestaties was beperkt in het 

laatste semester 2019.

Een overzicht van de uitgaven (gerealiseerde vereffeningskredieten) / 2019
bron: FOD Binnenlandse Zaken

Personeel

Statutair personeel € 15.639.966

Contractueel personeel € 10.612.247

Algemene werking

Algemene werkingsuitgaven € 3.828.407

Werkingsuitgaven ICT € 447.780

Investering

Algemene investeringsuitgaven € 62.194

Investeringsuitgaven ICT € 266.219

Totale personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen € 30.856.813

CGVS
Budgettaire context
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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 advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR

Tel +32 2 205 53 05

Fax +32 2 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be

Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen

Tel +32 2 205 50 09

Fax +32 2 205 52 01

cgrefugees@ibz.fgov.be

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:mailto:cgrefugees%40ibz.fgov.be?subject=
mailto:mailto:CGRA-CGVS.Sub-Protection%40ibz.fgov.be?subject=


@


@cgvs_cgra

Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

https://be.linkedin.com/company/cgvs-cgra-officialin

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