
29 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de versterking 
van de asielinstanties" (nr. 2257) 
29 Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et 
d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le renforcement 
des instances compétentes en matière d'asile" (n° 2257) 
  
29.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, de Ministerraad 
van 22 oktober 2010 besliste om extra personeel aan te werven om de asielinstanties te versterken, 
om de opvangcrisis aan te pakken en de dossierachterstand bij het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weg te werken.  
  
Intussen zijn wij enkele maanden verder. Daarom zou ik graag vernemen wat momenteel de stand 
van zaken is. Het kan zijn dat ik het niet gezien heb, maar ik dacht dat ik geen publicatie van 
vacatures heb gezien. Is dat wel gebeurd of was dat niet nodig omdat men gebruikmaakte van 
wervingsreserves van vorige vacatures? Hoe is het personeel aangeworven of is men daar nu mee 
bezig? Hoe werden de vacatures bekendgemaakt? 
  
Zijn de aanwervingen intussen al volledig gebeurd? Zo niet, hoeveel mensen werden al 
aangeworven? Hoeveel moeten er nog aangeworven worden en wanneer zal dit voltooid zijn?  Het 
was vooral de bedoeling om de achterstand bij het Commissariaat-generaal en de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen weg te werken. In welke mate heeft men ondertussen die achterstand 
kunnen wegwerken? Wat is momenteel de achterstand? Wanneer zou die weggewerkt zijn? 
  
29.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de  voorzitter, voor de aanwerving van de 
attachés heeft men enerzijds een beroep gedaan op bestaande wervingsreserves van Selor en 
anderzijds, gelet op de ontoereikendheid van deze reserves, nieuwe selecties moeten doen. Deze 
vonden plaats na de bekendmaking van het wervingsbericht via de gebruikelijke kanalen van Selor, 
namelijk de berichten van de VDAB en Forem, alsook via de berichten in de pers. 
  
Voor de wervingen betreffende de functies van niveaus C en D hoefden er geen wervingsberichten te 
worden gepubliceerd. Dit kan verklaard worden door het feit dat er reeds verschillende selectiedagen 
gepland waren op het moment dat de beslissing werd meegedeeld. Op proactieve wijze werden 
selectieprocedures opgestart via Selor. 
  
Van de 57 toegestane wervingen bij de DVZ werden er al 23 gerealiseerd. Van de 41 toegestane 
wervingen bij het CGVS werden er 20 gerealiseerd en van de 10 en bij de RVV werd er 1gerealiseerd. 
De overblijvende wervingen zullen in de komende weken worden gerealiseerd. Deze vertragingen zijn 
niet te wijten aan de selectieprocedure maar eveneens aan de door de kandidaten gevraagde termijn 
alvorens in dienst te treden en dit wegens verplichtingen waaraan zij elders gehouden zijn. 
  
Bij de DVZ dienst Asiel bedroeg de achterstand op 1 januari 2011 nog 3 208 af te handelen 
aanvragen. Bij het CGVS bedroeg de werklast op 1 januari 2011 10 560 dossiers. Dit betekent een 
achterstand van 6 560 dossiers aangezien er een normale werklast is van 4 000 dossiers. Bij de RVV 
wachten er 5 160 dossiers. 
  
Er dient te worden opgemerkt dat elke administratie interne maatregelen heeft genomen met het oog 
op de versnelde afhandeling van de achterstand. Deze maatregelen hielden onder meer de 
herbenoeming van bepaalde agenten in. 
  
Het is moeilijk te voorspellen hoe lang het zal duren alvorens de achterstand volledig is weggewerkt. 
Alles hangt af van de instroom van de nieuwe asielaanvragen. 
  
Wat het CGVS betreft, een centrale instantie binnen de asielprocedure, wordt ervan uitgegaan dat met 
de huidige middelen en rekening houdend met het huidig aantal nieuwe asielaanvragen de 
achterstand in twee jaar kan worden weggewerkt. 
  
29.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat 
de achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Twee jaar is een lange periode, maar ik weet dat 
het ook gaat om een achterstand die al jaren wordt meegedragen. 



  
Het is van belang om op die manier tot kortere asielprocedures te komen, meer opvangplaatsen te 
krijgen en een aanzuigeffect van meer asielzoekers te vermijden. Daar zitten wij echt met een 
cirkelredenering. Meer asielzoekers leidt uiteraard gemakkelijker tot een grotere achterstand bij de 
asielinstanties. 
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 


