
- mevrouw Juliette Boulet aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 
Justitie, over "de subsidiaire bescherming voor Syrische vluchtelingen" (nr. 12221) 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 
Justitie, over "de asielaanvragen van kandidaat-vluchtelingen uit Syrië" (nr. 12305) 

16.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik denk dat iedereen die de beelden 

van het geweld in Syrië op televisie ziet, echt geschokt is, en zeker ook over het folteren en 

het doden van kinderen. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat heel wat mensen Syrië hebben verlaten. De mensen die 

vluchten, bevinden zich vaak in de onmiddellijke omgeving en blijven in Afrika of de 

buurlanden. Een deel daarvan komt ook naar Europa. We zien dan ook dat het aantal 

asielaanvragen uit Syrië in Europa is gestegen. Ook in ons land is het aantal kandidaten sterk 

toegenomen. 

Toch stellen wij vast dat het aantal beslissingen in de aanvragen van Syrische vluchtelingen 

van het CGVS nog steeds zeer laag blijft. Dit jaar waren er eind april 169 aanvragen en 

slechts 21 beslissingen, waarvan 19 erkenningen tot vluchteling. 

In antwoord op vorige vragen over deze kwestie hebt u geantwoord u dat er dit jaar wel reeds 

repatriëringen naar Syrië gebeurden. De laatste repatriëring dateerde toen van eind maart. 

Mevrouw de staatssecretaris, welke visie hanteert het CGVS met betrekking tot de 

asielaanvragen van Syrische vluchtelingen? Wordt tegelijkertijd onderzocht of zij subsidiaire 

bescherming krijgen? 

Wat is de reden voor het lage aantal beslissingen met betrekking tot asielaanvragen uit Syrië, 

rekening houdend met het aanzienlijke aantal aanvragen? 

Is het correct dat het CGVS een tijdlang geen aanvragen uit Syrië heeft behandeld? Zo ja, wat 

is hiervan de reden? 

Werden er sinds eind maart en de toename van het geweld in Syrië nog mensen naar Syrië 

gerepatrieerd? Hoeveel mensen werden gerepatrieerd? 

16.03  Maggie De Block, secrétaire d'État:  Madame Boulet, je tiens tout d'abord à préciser 

que, lors de l'examen d'une demande d'asile par le CGRA, le principe de la primauté du statut 

de réfugié au sens de la Convention de Genève prévaut. Autrement dit, dans le cadre du 

traitement individuel d'une demande d'asile, le CGRA examine toujours de prime abord s'il y 

a lieu de reconnaître ce statut. Si ce n'est pas le cas, il va ensuite vérifier si un statut de 

protection subsidiaire peut être accordé en raison d'un risque réel d'atteintes graves. 

Het aantal asielaanvragen uit Syrië schommelde in de eerste 5 maanden van 2012 rond 40 per 

maand. Dit klopt met uw cijfers en het ligt in de lijn met het aantal asielaanvragen dat in 2011 

werd ingediend. In het totaal waren er toen 555, of zo’n 45 per maand. 



Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft de afgelopen maanden 

niet alle Syrische dossiers systematisch behandeld. De reden hiervoor is de uiterst complexe 

situatie in het land. Er is gebrek aan informatie en er zijn verschillen van regio tot regio. Dat 

maakte de beoordeling en de eventuele toekenning van de status van subsidiaire bescherming, 

en het wel of niet sprake zijn van een gewapend conflict, complex. Men moet er tevens 

rekening mee houden dat vele Syrische asielzoekers die in België een aanvraag indienen, niet 

afkomstig zijn uit steden of regio’s die met geweld geconfronteerd zijn. 

Gedurende een bepaalde periode werd de behandeling van Syrische dossiers door het 

Commissariaat-Generaal onderbroken en on hold geplaatst. Intussen worden de Syrische 

dossiers opnieuw behandeld, maar met voorrang voor personen die duidelijk nood aan 

bescherming hebben. De voorbije 2 maanden – april en mei – werden er nog 22 beslissingen 

genomen, waarvan de meeste hebben geleid tot erkenning van de status van vluchteling. 

La situation qui prévaut actuellement en Syrie est particulièrement complexe. C'est également 

le cas pour un contrôle éventuel de l'octroi d'un statut de protection subsidiaire. 

En tout état de cause, un examen individuel de ces dossiers par le CGRA s'avère toujours 

nécessaire pour pouvoir, notamment, déterminer si les demandeurs d'asile concernés sont des 

civils; en effet, seuls ces derniers peuvent bénéficier d'un statut de protection subsidiaire. Ce 

n'est donc pas le cas pour les combattants.  

 Pour ce qui concerne l'appréciation du risque réel d'être la victime d'une violence aveugle, il 

sera, d'après mes informations, nécessaire d'opérer une distinction selon la région d'origine du 

demandeur d'asile, la situation pouvant être très différente d'une région à l'autre.  

Enfin, pour le moment, il n'est pas question d'instaurer une procédure accélérée concernant les 

dossiers d'asile des ressortissants syriens. Par ailleurs, depuis fin mars 2012, personne n'a été 

expulsé vers la Syrie.  

16.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik begrijp dat men omzichtig te werk 

moet gaan. Ik begrijp ook dat wij mensen die geen erkenning kunnen krijgen tot vluchteling 

via het statuut van subsidiaire bescherming geval per geval en situatie tot situatie moeten 

bekijken. Dat klopt. 

Het is anderzijds ook belangrijk dat er voortgang wordt gemaakt met de dossiers zodat zij niet 

blijven liggen. Het gerucht dat een tijd lang aanvragen uit Syrië niet werden behandeld, klopt 

dus. Op het terrein geeft dat ongerustheid. Die mensen worden niet erkend als vluchteling en 

zij krijgen evenmin subsidiaire bescherming. 

Het moet duidelijk zijn van bij het begin dat mensen die misbruik maken van de situatie geen 

subsidiaire bescherming kunnen krijgen om op die manier te ontraden dat mensen uit veilige 

gebieden hierheen komen in de hoop subsidiaire bescherming te krijgen. Ik denk dat dit de 

reden is waarom het langer duurt, namelijk dat men onderzoekt of er in dat bepaald gebied 

een conflict is en of het gevaarlijk is. Dat is belangrijk. 

Het valt me op dat in dit jaar slechts tweeëntwintig mensen uit Syrië werden erkend. Dat is 

bijzonder weinig, als men weet dat er maandelijks een veertigtal dossiers binnenkomen. 

Ondertussen zijn we zes maanden verder. Tweeëntwintig dossiers op zes maanden tijd is geen 



groot aantal. Dat baart me wel zorgen. Is men op het Commissariaat een achterstand aan het 

creëren, als men dit zolang laat duren? 

 

Het incident is gesloten. 

 


