
13.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de CD&V-fractie is zeer 

verheugd over het voorliggende wetsontwerp, dat uitvoering geeft aan het regeerakkoord. Wij 

kunnen dat alleen maar toejuichen. 

De aanpak van meervoudige asielaanvragen is een belangrijk punt in een efficiënt en humaan 

asielbeleid. Meervoudige asielaanvragen brengen onbetwistbaar een belangrijke werklast met 

zich en heeft een invloed op de behandelingstermijn van eerste aanvragen. Vorig jaar reeds 

hebben wij vanuit het Parlement de meervoudige aanvragen willen ontmoedigen. De 

meerderheidspartijen hebben toen ter zake ook een wetsvoorstel ingediend. Blijkbaar heeft dat 

onvoldoende gewerkt, want nog steeds was het afgelopen jaar een op drie asielaanvragen een 

meervoudige asielaanvraag. Daarom moeten er bijkomende maatregelen worden genomen. 

Met onderhavige teksten wordt hieraan tegemoetgekomen. 

Er is op gewezen dat vorig jaar slechts 1,8 % van de meervoudige asielaanvragen positief 

werd beantwoord. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat de procedure bij de eerste aanvraag vrij 

objectief en goed verloopt en dat bijna iedereen in die eerste periode wordt opgevangen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat de overdracht van het ontvankelijkheidsonderzoek aan het 

Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en staatslozen een goede beslissing is. 

Wij willen zeker ook de mogelijkheid toejuichen om nieuwe elementen aan te brengen bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op die manier bespaart men tijd en zorgt men ervoor 

dat niet eerst heel de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moeten 

worden afgewerkt om het dossier daarna terug te sturen naar het commissariaat-generaal voor 

een nieuwe beslissing. Dat zorgt voor tijdswinst en meer efficiëntie. 

Al die maatregelen zullen ongetwijfeld ook een positief effect hebben op de opvangcapaciteit. 

Het meerderheidsamendement dat wij hebben ondertekend, is een stok achter de deur, zodat 

een passende oplossing kan worden gegeven voor het geval er zich een opvangcrisis voordoet. 

In heel het asieldebat moet de regering volgens ons vooral blijven inzetten op de terugkeer. 

De cijfers zijn bekend. In 22 % van de bijna 20 000 beslissingen die er werden genomen, 

werd de verblijfstitel toegekend. De betrokkenen werden erkend als vluchteling of kregen 

subsidiaire bescherming. In 58 % van de dossiers ging het over een negatieve beslissing en 

slaagde men erin die personen te doen terugkeren. Vorig jaar ging het over 11 398 personen, 

die terugkeerden naar hun land van herkomst. Er zijn er dus duidelijk meer die vrijwillig 

terugkeren. 

Maar als men de berekening maakt, blijkt dat 20 % van wie een negatieve beslissing heeft 

gekregen, niet meer terug te vinden is, het grondgebied niet verlaat en hier in de natuur 

verdwijnt. Dat is nog altijd veel te veel, want dat gaan dan concreet over minstens 3 914 

personen en dat is uitgezonderd het aantal personen dat illegaal het land binnenkomt, want 

hun aantal kennen wij niet. Als dat aantal jaar na jaar groter wordt, dan is er een probleem. 

Wij staan voor de uitdaging om daarvoor een oplossing te vinden en vragen u, mevrouw de 

staatssecretaris, om daarvan uw volgende actiepunt te maken. 

U kunt alvast blijven rekenen op onze medewerking 

 


