
Tussenkomst Kamerlid Lanjri Nahima op de voorstelling van de beleidsnota van Staatssecretaris De 

Block, opgesteld op 24 januari 2011 

 

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) is verheugd dat de krachtlijnen van het regeerakkoord volledig zijn 

overgenomen in de beleidsnota.  

 

Het afgelopen jaar zijn heel wat punten in het asiel- en migratiebeleid gerealiseerd. Een eerste 

verwezenlijking die vandaag al vruchten blijkt af te werpen zijn de bepalingen over de 

gezinshereniging uit de wet van 8 juli 2011, die ook de steun kregen van heel wat fracties. Daarna 

volgden onder meer het voorstel van de heer Somers over de opvangwet (DOC 53 0813/001), 

waaraan ook de terugkeer werd gekoppeld, en eind 2011 werden de ontwerpen goedgekeurd over 

de invoering van een lijst met veilige landen (DOC 53 1825/011) en de aanpak van misbruiken in de 

medische regularisaties (DOC 53 1824/008). Tenslotte verdienen ook de initiatieven inzake de 

aanwerving van personeel in de asielinstanties en de inspanningen in de opvang een vermelding.  

 

Doch, gelet op het feit dat tijdens het voorbije jaar 25 479 asielaanvragen werden ingediend, blijft 

het thema een zeer nijpend probleem voor ons land en voor onze samenleving. De jaarlijkse 

instroom van een belangrijk aantal nieuwkomers die via een legaal verblijfsstatuut dan wel via de 

asielprocedure toegang tot het Belgische grondgebied willen krijgen, blijft bijgevolg een enorme 

uitdaging voor onze samenleving en voor de instanties die al die aanvragen moeten onderzoeken en 

de terechte van de onterechte moeten onderscheiden. Dat laatste is en blijft een ontzettend 

belangrijke opdracht, aangezien slechts 17 % van de asielzoekers uiteindelijk een erkenning krijgt.  Bij 

de aanvragen voor een medische regularisatie gold dat begin dit jaar voor amper 5  % van de 

aanvragen. Wat de gezinsherenigers betreft blijken thans dank zij de verstrenging nog slechts vier op 

de tien (42  %) aanvragen te worden goedgekeurd. Voorheen was dat nog zeven op de tien (72  %). 

Mensen die zich in België vestigen, moeten een omkadering krijgen met een begeleiding naar werk 

en naar een toekomst en een leven volgens onze normen en gewoonten. Het is ook in die optiek dat 

de fractie van de spreekster de wet op de gezinshereniging heeft willen hervormen. Ook het initiatief 

over de NBMV (wet van 12 september 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, BS, 28 november 2011) en het principieel verbod op gezinnen 

met minderjarige kinderen in gesloten centra (DOC 53 326/001) stonden in het teken van een 

humaan maar doordacht vreemdelingenbeleid.  

 

Kinderen zijn immers de zwaksten in de samenleving en hebben nood aan bescherming. Dat 

betekent niet dat alle kinderen via netwerken naar ons land komen of hier ongelukkig zijn in de 

opvanggezinnen. Er zijn ook succesvolle verhalen van integratie. De bestaande misbruiken moeten 

evenwel worden aangepakt. Anno 2012 is het een zeer belangrijke uitdaging om in economisch zeer 

moeilijke tijden een beleid te voeren waarbij van iedereen een bijdrage wordt verwacht. De 

begroting is ook in die context tot stand gebracht. 

 

In een land waar de bomen tot in de hemel groeien, kan je alles realiseren. Dit is helaas niet het 

geval. Ook op dit beleidsdomein dringen zich keuzes op die een doordachte en evenwichtige visie op 



de problematiek moeten weerspiegelen. Het heeft geen zin om enkel te focussen op het 

terugkeerbeleid en geen werk te maken van een vermindering van het aantal mensen dat ons  

land binnenkomt . Als we de instroom niet beperken blijft het dweilen met de kraan open.  Het heeft 

evenmin zin om het aantal opvangplaatsen onbeperkt uit te breiden. Maar het is wel noodzakelijk 

om echte asielzoekers en iedereen die recht heeft op opvang ook daadwerkelijk op te vangen. Een 

kortere procedure is daartoe het beste instrument. Het is de taak van de staatssecretaris om de 

beschikbare middelen rationeel in te zetten voor drie belangrijke assen van een goed asielbeleid:  

 

— de inperking van de instroom door bij voorbeeld maatregelen te nemen die ontradend 

werken op het aantal asielaanvragen uit landen die weinig of geen kans maken om erkend te 

worden als asielzoeker. Ontradingscampagnes en de lijst van veilige landen zijn daar een paar 

voorbeelden van; 

 

— de zorg voor een snelle en kwaliteitsvolle asielprocedure, en een streven naar een 

volledige afhandeling binnen de zes maanden op basis van het LIFO-principe (last in first out).  

Die werkwijze heeft een ontradend effect op nieuwkomers die geen echte asielzoekers zijn 

en denken naar ons land te komen om gedurende een lange tijd opgevangen te worden of 

een regularisatie aan te vragen, of nog erger, uit zijn op het verkrijgen van dwangsommen;  

 

— een kordaat terugkeerbeleid met een eerste focus op de vrijwillige terugkeer en een 

gedwongen terugkeer als stok achter de deur in geval van een weigering om het land te 

verlaten. De spreekster is verheugd dat die drie elementen zijn opgenomen in de 

beleidsnota, en dat tegelijk voor het eerst één staatssecretaris bevoegd is voor het geheel 

van de asielproblematiek, van opvang tot afhandeling en terugleiding bij afwijzing van de 

aanvraag. Het is de verwachting dat die samenvoeging van bevoegdheden vruchten afwerpt.  

 

Mevrouw Lanjri formuleert tevens enkele concrete vragen. Wat betreft de gezinshereniging stelt de 

beleidsnota dat in 2011, in de periode vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet 8 juli 2011, 9 649 

positieve en 4 013 negatieve beslissingen werden genomen. Gaan die cijfers enkel over de 

derdelanders, of ook over de Belgen en de EU-burgers? De spreekster vraagt de volledige cijfers voor 

2011 voor de drie categorieën. In de strijd tegen de schijnhuwelijken blijft de deling van informatie 

over het afsluiten van schijnhuwelijken en de beschikbaarheid van die informatie voor bij voorbeeld 

de ambtenaren van de burgerlijke stand een belangrijk aspect. Reeds tijdens de vorige legislatuur 

was hiervoor een wetgevend initiatief in de maak dat ondertussen werd overgenomen in 

verschillende wetsvoorstellen. Het advies van de privacycommissie is daarbij reeds ingewonnen. Een 

voortzetting van dat wetgevend werk kan zorgen voor de ontsluiting van de databank.  

 

De slachtoffers van gewelddaden binnen het huwelijk kregen de nodige aandacht bij de wijziging van 

de regels voor gezinshereniging, neergelegd in de wet van 8 juli 2011. Bij het ontbinden van een 

huwelijk waarbij één van de partners het slachtoffer is van gewelddaden binnen het huwelijk zou het 

onbillijk zijn om het slachtoffer ook zijn of haar verblijfstitel te ontnemen. Die uitzondering werd 

voorzien in de wet, maar de modaliteiten over de bewijsvoering blijven onduidelijk. Een omzendbrief 

zou hierover duidelijkheid moeten scheppen. Wanneer zal die omzendbrief klaar zijn? Daarnaast 

waren er in 2011 globaal gezien 20  % of 4 544 meervoudige aanvragen.  Over hoeveel mensen gaat 

het daarbij? Wat is het gemiddelde aantal aanvragen bij deze mensen? De beleidsnota heeft de 



ambitie om het aantal meervoudige aanvragen terug te dringen door middel van een accurate 

definiëring van wat een nieuw aangebracht element kan en moet zijn. Schuilt er geen gevaar in een 

vastgelegde definitie? Welke timing is in deze voorzien? Het regeerakkoord bepaalt duidelijk dat bij 

een falen van de procedure van vrijwillige terugkeer zal worden overgegaan tot een gedwongen 

terugkeer, met een opsluiting in een gesloten centrum. Bij plaatsgebrek in gesloten centra zal 

worden nagegaan of  een uitbreiding van het netwerk noodzakelijk is. Wanneer de politiediensten 

personen arresteren die hier illegaal verblijven en die een gevaar vormen voor de openbare orde, 

zullen die personen prioritair naar een gesloten centrum worden overgebracht en door DVZ bij 

voorrang naar het land van herkomst worden teruggestuurd.  

 

Wat is de bezettinggraad van de huidige gesloten centra? Kan men iedereen opvangen? Wat is 

gevolg van de nakende opening van de “Caricole” voor de opvangcapaciteit?  De beleidsnota bevat 

tevens een aantal voorstellen voor de NBMV. Waaraan zal de staatssecretaris prioriteit verlenen in 

2012? Hoe zal de samenwerking met de minister van Justitie verlopen? Zo is een duidelijk beleid 

nodig ten aanzien van de voogden. Sommige voogden zien hun taak immers voornamelijk als een 

bijverdienste. Dat is niet in het voordeel van de NBMV. Het regeerakkoord bepaalt dat het Parlement 

de opdracht rond de nationaliteit verder kan zetten. Daar zal werk worden gemaakt van de 

hervorming van de nationaliteitswetgeving, met onder meer de invoering van het 

integratiecriterium. De spreekster onderstreept het belang van de invoering van een 

filtermechanisme in de aanpak van de misbruiken van de medische regularisaties (DOC 53 1824/008). 

 

Mevrouw Smeyers heeft zich dienaangaande steeds uitgesproken voor een cumulverbod van de 

asielprocedure met de medische regularisatie. Dat zou evenwel betekenen dat de medische 

regularisatie niet langer een uitzondering is, maar een nieuwe volwaardige migratiepoort wordt voor 

zieken overal ter wereld. Medische regularisatie moet een uitzondering blijven en enkel en alleen 

worden toegekend aan mensen die plots ziek worden terwijl ze hier reeds legaal zijn en niet kunnen 

terugkeren. Ook het medisch toerisme vraagt om een aanpak. Daarvoor is afgesproken dat er een 

databank komt om de controle mogelijk te maken op de betaling van de rekening door een borg of 

een ziekteverzekeraar. Welke concrete stappen zal de staatssecretaris op dat vlak nemen? Tot slot 

vraagt mevrouw Lanjri welke concrete initiatieven de staatssecretaris voor 2012 vooropstelt. Het 

regeerakkoord en de beleidsnota bevatten een hele reeks maatregelen. Welke punten daarvan 

verdienen absolute prioriteit?  

 

B. Antwoorden van mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschap- 

pelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  

 

De staatssecretaris erkent dat er inzake asiel en migratie grote problemen bestaan en heeft de 

bevoegdheid aanvaard omdat de tekst van het regeerakkoord het mogelijk maakt om voor de nodige 

veranderingen te zorgen. De federale regering staat eensgezind achter dat akkoord en is 

vastbesloten het uit te voeren. Het is daarbij van ondergeschikt belang of dat door een staats- 

secretaris of door een minister gebeurt. De Raad van Advies voor de Vreemdelingen is inderdaad niet 

betrokken bij de opmaak van de beleidsnota. De Raad kan immers nog te weinig steunen op een con- 

crete werking en een eenduidige agenda. Met het oog op het behalen van resultaten is het 

Parlement dan ook een betere partner en klankbord. De staatssecretaris staat bijgevolg open voor 



alle wetsvoorstellen die zich inschrijven in de uitvoering van het regeerakkoord. Het laatste voorziet 

inderdaad in de opvang van asielzoekers tijdens de beroepsprocedure voor de Raad van State. 

  

Onder druk van Europa geldt momenteel een algemene bevriezing van de budgetten. Dat houdt in 

dat momenteel geen bijkomende kredieten gevraagd kunnen worden. De staatssecretaris vertrouwt 

er evenwel op dat de budgetten voor de maatregelen over asiel en migratie waarover na de 

opstelling van de begroting een akkoord werd bereikt in ieder geval zullen worden bekomen. In de 

aangepaste begroting voor 2011 was een aantal eenmalige uitgaven voorzien, en dat voor onder 

meer de installatiekosten van de Caricole, een tussenvleugel voor het centrum 127bis, wagens en 

transport en de inrichting van een open vertrekcentrum. Het laatste werd niet gerealiseerd, en het 

budget ervoor is bijgevolg niet aangewend. Rekening houdend met die eenmalige kredieten en met 

de lineaire besparingen betekent dat voor de begroting 2012 een verminderd budget van twee 

procent. Bovendien is er bij de kredieten voor de politie nog een bedrag ingeschreven ten belope van  

twee miljoen euro met het oog op de aanwerving van 45 VTE’s. Die agenten zullen op Zaventem de 

escortes verzorgen in het kader van de terugkeer. De Caricole zal 25 bijkomende plaatsen opleveren, 

aangezien tegelijk het centrum 127 de deuren sluit. Het is geen hoog aantal, maar heeft wel een 

belangrijke signaalfunctie. 

  

Voor de uitrol van het open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw is een termijn voorzien van zes  

maanden. Het gaat om een bestaand gebouw dat mits beperkte aanpassingen geschikt is voor de 

opvang van een honderdtal personen. Ook de nabijheid van de luchthaven speelt een rol. Er zijn 

bovendien kredieten voorzien voor de bouw van woonunits op het domein. De staatssecretaris geeft 

evenwel toe dat zij nog een aantal bijkomende kredieten moet en zal vragen. Die situatie is het 

gevolg van de bijzondere regeringsvorming. Het wetsontwerp dat de wettelijke basis vormt voor het  

open terugkeercentrum zal één van de volgende dagen geagendeerd worden. 

  

De staatssecretaris toont zich een voorstander van het centrum voor illegale criminelen. Ten 

behoeve van de andere bewoners en van het personeel worden die personen beter niet 

ondergebracht in de reguliere centra. Ook daarvoor moet nog het nodige budget worden gevraagd. 

Gelet op de inhoud van het regeerakkoord zal zeker aan die vraag worden voldaan. 

  

Voor het budget van de hervestigingsprogramma’s zal gewerkt worden binnen de Europese context. 

De Europese Commissie moet nog de nodige voorstellen doen. De financiering kent een 90/10-

verdeling: 90  % komt ten laste van het Europees Fonds, 10  % van de lidstaat. Afhankelijk van de te 

ontvangen gelden zal een krediet voor Fedasil worden ingeschreven in de begroting. In 2011 zijn 10 

609 personen vrijwillig of gedwongen teruggekeerd, en zijn 9 509 mensen geregulariseerd. Er waren 

dus meer terugkeerders dan geregulariseerden. Die vaststelling neemt niet weg dat er in 2011    

25 479 asielaanvragen zijn ingediend die zorgen voor een problematische achterstand. In 2006 werd 

de beleidsdoelstelling van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Dewael van een 

behandelingstermijn van zes maanden wel degelijk bereikt. Jammer genoeg heeft de toename van de 

instroom opnieuw voor de gekende achterstand gezorgd. Om die reden is een beleid dat zowel de 

instroom als de behandelingstermijn aanpakt de juiste keuze. De uitrol daarvan vraagt uiteraard nog  

enige tijd. Intussen rijden echter nog steeds elke twee weken bussen met vrijwillige terugkeerders 

naar de Balkan. Bovendien vermindert tegelijk de instroom uit die regio. De ontradingscampagnes 

aan landen waarvan de instroom in stijgende lijn gaat, waaronder Bosnië-Herzegovina en Albanië, 



lijken op basis van de cijfers hun effect niet te missen. Voor Bosnië-Herzegovina geldt de volgende 

instroom na een bezoek in september 2011: 

 

— september 2011: 111 personen; 

— oktober 2011: 44 personen; 

— november 2011: 14 personen. 

 

Voor Albanië gaat het om de volgende aantallen na de campagne in oktober 2011: 

— oktober 2011: 339 personen;  

— november 2011: 93 personen; 

— december 2011: 51 personen. 

  

De Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming 

van slachtoffers daarvan moet worden omgezet tegen 6 april 2013. DVZ staat met het oog op de 

omzetting reeds in contact met Justitie. Intussen zet de staatssecretaris de nodige stappen voor de 

erkenning van de verenigingen.  

  

De prioriteiten die mevrouw Lanjri heeft opgesomd zijn tevens die van de staatssecretaris, te weten 

de beperking van de instroom, de snellere behandeling van de dossiers en een snellere uitstroom in 

geval van een negatief advies.  

  

De staatssecretaris erkent dat de wet van 8 juli 2011 op de gezinshereniging de verdienste is van het 

Parlement). Die regels hebben tot doel de mensen die in dat kader tot het grondgebied worden 

toegelaten meer kansen te geven. De voorwaarden inzake woonst en inkomen moeten een 

kwalitatief leven in België garanderen. In 2010 werden 41 336 verblijfstitels voor gezinshereniging 

uitgereikt. De nieuwe wet op de gezinshereniging heeft geen overgangsmaatregelen bepaald. In  

afwachting van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof zijn al duizenden dossiers behandeld op 

basis van de nieuwe regels. In tussentijd is het niet zinvol om reeds vooruit te lopen op mogelijke 

toekomstige veroordelingen door het Hof van Justitie wegens de invoering van de regels op 

inkomensvoorwaarde en de verschillende behandeling van Belgen. De heer De Man heeft het  

succes van de nieuwe wet gerelativeerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de nieuwe regelgeving 

niet tot doel heeft de gezinshereniging te verbieden — het is namelijk een recht — maar wel om de 

misbruiken aan te pakken. Het regeerakkoord voorziet niet in een verdere verstrenging van de 

nieuwe regels. 

  

Uit de cijfers blijkt dat het aantal NBMV gestaag toeneemt. De stijging van het aantal NBMV verhoogt  

uiteraard de nood aan voogden. Om die reden is de monitoring van die groep zeer belangrijk. Daaruit 

blijkt dat steeds meer kinderen naar ons land komen uit Afghanistan, Guinee, Irak en Congo. Tegelijk 

zal er een intensere samenwerking komen met de partners, en in het bijzonder met de ngo’s, in 

verband met de opspoorbaarheid van de families. In sommige gevallen is een succesvolle re-

integratie in het land van herkomst nodig, in andere gevallen niet. Die keuze moet in het belang zijn  

van het kind en zijn toekomst. Momenteel verblijft inderdaad een honderdtal kinderen op hotel. Dat 

cijfer toont vooral de sterke afbouw aan, aangezien het voorheen om 300 tot 400 kinderen ging. Het 

neemt niet weg dat het aantal verder omlaag moet, omdat een hotel geen ideale omgeving is voor 



opvang en begeleiding. Voor de vaststelling van de minderjarigheid wordt gebruikt gemaakt van een 

botscan van de pols. Die analyse is niet evident omwille van het bestaan van verschillende  

fysiologische eigenschappen en het betreurenswaardige gegeven van de ondervoeding. 

  

Over de gegevensbank in de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnsamenwoning is het advies 

van de privacycommissie inderdaad reeds voorhanden. Het probleem is dat de OCMW’s voor 

bepaalde gegevens terecht kunnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), maar nog 

niet voor de gegevens die zij nodig hebben om de schijnhuwelijken en de schijnsamenwoning te 

onderzoeken. De databank zal samen met de FOD Justitie worden ontwikkeld. 

  

De staatssecretaris verwacht eind januari de lijst van veilige landen. In overleg met de minister van 

Buitenlandse Zaken zal de lijst aan de Ministerraad worden voorgelegd na advies van de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tegen april 2012 moet de lijst in 

werking treden.  

  

De noodzaak van een wettelijke definiëring van het begrip “nieuw elementen” bij meervoudige 

asielaanvragen vindt zijn oorzaak in de vaststelling dat het begrip verschillend wordt geïnterpreteerd 

in de Nederlandstalige en de Franstalige rechtspraak dienaangaande. De wetswijziging, die voorzien 

is voor 2012, zal zorgen voor eenvormigheid. In totaal hebben 5 149 personen in 2010 een 

meervoudige aanvraag ingediend. Van hen hebben 3 358 twee aanvragen ingediend, en 741 drie  

aanvragen. Dat aantal neemt verder af naarmate het aantal aanvragen toeneemt. 

  

Het is inderdaad zo dat een regularisatie om humanitaire redenen, neergelegd in artikel 9bis van de  

Vreemdelingenwet, een uitzonderingsregeling is. Het regeerakkoord voorziet geenszins een 

grootschalige regulariseringsoperatie. De bepaling blijft evenwel individuele gevallen toepasbaar. 

België wordt daartoe ook verplicht krachtens het internationale recht.  

  

Daarnaast zal bij de behandeling van de aanvragen voor een medische regularisatie (artikel 9ter 

Vreemdelingenwet) de nieuwe wet (DOC 53 1824/008) worden gevolgd. In 2011 werden 510 

positieve en 9 350 negatieve beslissingen genomen. Op een totaal van 9 860 beslissingen kende 5,1 

 % van de gevallen dus een gunstig gevolg. De nieuwe wet op de medische regularisatie maakt een 

snelle beslissing mogelijk in geval van een kennelijk ongegronde aanvraag. Die regeling zal 

ongetwijfeld een impact hebben op de toekomstige cijfers. Momenteel zijn 18 geneesheren aan de 

slag bij DVZ voor de medische controles. In de komende maanden komen daar nog vier artsen bij. 

Tegelijk wordt gewerkt aan de uitbouw van een databank over de behandeling van aandoeningen in 

de landen van herkomst. Op die manier kan men met het oog op een correcte en snelle beslissing 

nagaan of een behandeling in het betrokken land mogelijk is. DVZ kan voor de uitrol van de 

gegevensbank rekenen op de samenwerking met de Zwitserse en de Nederlandse administratie. 

  

De instructienota uit 2009 over de regularisaties wordt hoe dan ook niet langer toegepast. De 

uitspraak van de Raad van State wordt dus geëerbiedigd.  

  

Wat betreft de slachtoffers van geweld zal de staatssecretaris op korte termijn de criteria 

verduidelijken. 

  



De audit van de asielinstanties bevindt zich momenteel in de fase van het best and final offer . De 

FOD Personeel en Organisatie zal op basis daarvan de opdracht toekennen. De audit zelf beslaat drie 

fasen: 

 

— de diagnosefase (acht weken); 

— de voorstellen en oplossingen (zes weken); 

— de implementatiefase (periode nog te bepalen, afhankelijk van de vorige fasen). 

 

De resultaten van de audit worden eind 2012 verwacht. Ter voorbereiding van de audit heeft de 

administratie reeds zelf een procesonderzoek uitgevoerd. Tengevolge daarvan hebben zij reeds 

enkele  quick wins  ingevoerd. Die maatregelen hebben tot doel de samenwerking tussen de diensten 

beter te laten verlopen. Het gaat daarbij om zeer grondig studiewerk. Zo weten de diensten 

inmiddels perfect waar een dossier zich bevindt en hoe lang aan een dossier wordt gewerkt. Het 

CGVS en DVZ wisselen voortaan ook lijsten uit van asieldossiers waarin een definitieve beslissing is 

genomen. De zittingsagenda van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermeldt nu ook al het 

dossiernummer van het CGVS en DVZ. Er is een aantal elektronische documenten over de 

gezinssamenstelling vereenvoudigd en uniformer gemaakt, en dat voornamelijk voor asielzoekers uit 

Congo, Rwanda, Somalië en Guinee. Op die wijze is de behandelingstermijn voor het relatief hoge 

aantal aanvragen uit die landen al aanzienlijk verkort. Op het vlak van ICT zijn ook verbeteringen 

gerealiseerd. Zo heeft de databank van het CGVS een aantal wijzigingen ondergaan die een snellere 

invoer van gegevens mogelijk maken. Bij DVZ worden de asielrapporten al geautomatiseerd 

aangemaakt. Tevens is al gezorgd voor een vermindering van de verplaatsingstijden van de diensten 

van het CGVS. De asielzoekers uit de woonunits worden voortaan naar het CGVS gebracht. Het CGVS 

maakt ook identii catiei ches op, zodat de identii catietaak van DVZ aanzienlijk versneld wordt. 

  

De staatssecretaris benadrukt dat de monitoring geen afbreuk zal doen aan de onafhankelijkheid van  

de asielinstanties. De monitoring buigt zich niet over de inhoud van de beslissingen, maar over de 

werkingsprocessen. 

  

Gemiddeld krijgt 23 % van de asielaanvragen ook daadwerkelijk de erkenning. Uiteraard evolueren 

die cijfers in de tijd en afhankelijk van het land van herkomst. Zoals reeds gemeld, werden 25 479 

aanvragen ingediend in 2011. Bij DVZ liggen momenteel nog ongeveer 2 500 dossiers, bij het CGVS 

om en bij de  8 000 dossiers en bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een duizendtal. Een 

beperking van de instroom zou uiteraard toelaten die achterstand verder weg te werken. De 

diensten wachten de nieuwe maatregelen echter niet af, en hebben zelf al een actieplan opgesteld. 

De achterstand voor de regularisaties bedraagt momenteel 17 384 voor artikel 9bis 

Vreemdelingenwet en 11 046 voor artikel 9ter Vreemdelingenwet. Gelet op die cijfers zijn de 

budgetten voor het personeel in het verleden weliswaar verhoogd, maar niet in dezelfde mate als die 

waarin het aantal dossiers is toegenomen. Sedert 2009 zijn 140 nieuwe medewerkers aangeworven 

bij het CGVS. Dat zorgde voor een personeelstoename van 29  %. Tegelijk verdubbelde echter het 

aantal dossiers. Aan dat onevenwicht moet op termijn worden verholpen. 

  

De staatssecretaris vermeldt ook een aantal maatregelen en voornemens die niet expliciet in de 

beleidsnota zijn opgenomen. Zo houdt zij zich momenteel wel degelijk bezig met het dossier over 



Eurostar. In dat verband heeft zij op vrijdag 13 januari 2012 een onderhoud met de Britse 

ambassadeur. Het regeerakkoord voorziet inzake de arbeidsmigratie de overheveling van een  

aantal bevoegdheden naar de deelstaten. Bovendien zal over het thema zeker overleg worden 

gepleegd met de minister van Werk. Wat betreft de schijnzelfstandigheid zal worden samengewerkt 

met de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de 

eerste minister.Het regeerakkoord beoogt tevens de invoering van een migratiewetboek. Voor de 

opmaak daarvan zal advies worden ingewonnen. Het is geenszins zo dat de open terugkeercentra  

enkel dienen voor het tijdelijke verblijf van asielzoekers in afwachting van hun onderduiking. De 

betrokkenen krijgen er een actieve begeleiding bij hun vrijwillige terugkeer. Fedasil kan voor de 

begeleiding  niet alleen rekenen op de samenwerking van DVZ, maar ook van een aantal partners, 

zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Rode Kruis, Samu social en het IOM (International 

Organization for Migration). Uit de praktijk blijkt bovendien dat ook een aantal mensen — enkele  

tientallen per maand — uit gesloten centra vrijwillig terug wenst te keren. 

   

De bevoegdheid over de opvang maakt evenwel het voorwerp uit van een aparte beleidsnota (DOC 

53 1964/008) die op 17 januari 2012 wordt besproken in de commissie voor de Volksgezondheid, het 

Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing. De staatssecretaris erkent het praktische voordeel 

om alle bevoegdheden over asiel, migratie en opvang in eenzelfde Kamercommissie te behandelen. 

Die maatregel ligt echter niet in haar handen. Ten gronde onderlijnt zij inzake de opvang wel al dat 

de diensten van DVZ en Fedasil goed samenwerken. Het opvangnet is momenteel inderdaad 

verzadigd en kampt met organisatorische maatregelen. De medewerking van de ngo’s betekent in 

ieder geval een positief signaal, maar neemt niet weg dat er nood is aan structurele maatregelen. De 

staatssecretaris werkt daar ook aan, en zal die maatregelen voorleggen aan de Ministerraad. De 

nieuwe wetgeving tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers 

(DOC 53 0813/015) is reeds achtereenvolgend ondertekend door de staatssecretaris, de minister van  

Binnenlandse Zaken en de Koning. Hij moet enkel nog met ‘s Lands zegel worden bekleed. Dat 

gebeurt bij de FOD Justitie, en het zou nog slechts een kwestie van dagen zijn. Belangrijk is ook de 

beslissing van de Ministerraad op 23 december 2011 om de noodopvang voor een 4 000 plaatsen te 

verlengen. Daarvoor wordt een bedrag uitgetrokken van 31 miljoen euro. 

 

Repliek Nahima Lanjri 

 

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) benadrukt dat het Parlement het afgelopen anderhalf jaar belangrijk  

wetgevend werk heeft verricht inzake asiel en migratie. Momenteel zijn de eerste positieve gevolgen 

daarvan al zichtbaar, bij voorbeeld in de cijfers van de gezinshereniging. Het is van kapitaal belang 

dat de federale regering die wil tot hervormen niet blokkeert. 

 

Bron: DOC 53 1944/020 


