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Nota voor: Leerkrachten en leerlingen 8 september 2015 

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS 
ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER 

Het thema asiel en migratie is de laatste jaren niet weg te denken uit de actualiteit. Denk maar aan 

Navid Sharifi, de Afghaanse jongen die terugkeerde naar ons land. We maken kennis met begrippen 

als asielzoeker, vluchteling, conventie van Genève, opvangcentra en subsidiaire bescherming.  

1. BEVOLKING IN BELGIË  
 

Op 1 januari 2010 telde België 10.839.905 inwoners. 1 057 666 inwoners hebben een andere 

nationaliteit dan de Belgische:  

1) Italianen: 165 052 
2) Fransen: 140 227 
3) Nederlanders: 133 536 
4) Marokkanen: 81 943 
5) Polen: 43 085  

2. VLUCHTELINGEN IN DE WERELD 
 

Er zijn heel veel vluchtelingen in de wereld. Het merendeel van hen zijn personen die op de vlucht zijn 

binnen hun eigen land. Een minderheid verlaat hun land. Exacte cijfers geven van het aantal mensen 

die gedwongen werden hun woonplaats te verlaten, is moeilijk. De United Nations Refugee Agency 

probeert hun aantal zo goed mogelijk te schatten. Meer dan 40 miljoen mensen ter wereld op de vlucht, 

bijna de helft van hen is jonger dan 18 jaar en bijna de helft is vrouw. 

2.1 Intern ontheemden 

Volgens het UNHCR waren in 2012 zo’n 28,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land. Hun aantal 

neemt altijd maar toe. In 1997 waren ze nog maar met zo’n 17 miljoen mensen. Van die 28,8 miljoen 

zijn er 6,5 miljoen nieuwe vluchtelingen bijgekomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is veel meer 

dan anders, dat komt door de conflicten in Syrië, Congo, Sudan en India. 

De sub Sahara Afrika en Colombia hebben het grootste aantal IDP’s (= internally displaced people). 

2.2 Vluchtelingen 

Het UNHCR telt aan het begin van 2013, 10,4 miljoen vluchtelingen in de wereld die nood hebben aan 

hulp. 4,8 miljoen vluchtelingen bevinden zich in een van de 60 kampen in het Midden-Oosten.  

2.3 Asielzoekers 

Bijna een miljoen mensen bevindt zich nog in een asielprocedure in het land van aankomst.  
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3. WETTELIJKE MANIEREN VOOR VERBLIJF IN BELGIE 
 

3.1 Tijdelijk verblijf 

Een tijdelijk verblijf kan inhouden dat je hier bent om tijdelijk arbeid te verrichten, als toerist, artiest, 

muzikant, topsporter, maar ook voor onderwijs. 

3.2 Gezinshereniging 

Een gezinslid van iemand die reeds verblijfsdocumenten verkreeg kan andere leden van zijn gezin 

laten overkomen. 

3.3 Unieburger 

Binnen de Schengenzone (= EU-landen en Noorwegen, Ijsland, Zwitserland en Liechtenstein) geldt vrij 

verkeer van personen. Dat betekent dat je jou in die landen vrij kunt bewegen. 

3.4 Asiel aanvragen 

Zie volgende puntje. 

3.5 Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel 

Men kan zich ook melden als het slachtoffer van mensenhandel of –smokkel. Dan werk je mee aan een 

rechterlijk onderzoek omtrent deze praktijken. Tijdens het onderzoek krijgt men voorlopige 

verblijfsdocumenten. Wanneer de verklaring van het slachtoffer leidde tot een veroordeling of van 

betekenisvol belang was, krijgt men een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. 

De meeste asielzoekers vielen in handen van mensensmokkelaars, slechts heel zelden melden ze zich 

als slachtoffer hiervan. 

3.6 Verblijf omwille van humanitaire redenen 

Wil je op basis hiervan in België verblijven, dan moet je buitengewone omstandigheden aantonen. 

Denk hierbij aan verblijf omwille van medische redenen. 

3.7 Niet-begeleide minderjarige vluchteling 

Dit is de procedure voor de jongeren die geen asielaanvraag ingediend hebben of uitgeprocedeerd 

zijn. Er zijn dan 3 opties: 

■ Hereniging met een gezinslid in het land van oorsprong of een derde land.  
■ Terugkeer naar het land van herkomst of een derde land. De jongere moet voor dat land 

verblijfsvergunningen hebben en er moeten garanties zijn dat hij/zij goed opgevangen wordt. 
■ Wanneer er na 3 jaar nog geen duurzame oplossing gevonden wordt in de vorige 2 opties, dan 

kan de jongere onbeperkt in ons land blijven, maar er moet voldaan worden aan enkele 
voorwaarden zoals kennis hebben van een van de landstalen en regelmatig de lessen op 
school bijwonen. 

 



 Vluchtelingen en asielzoekers 

Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 43 56 96 | info@tumult.be 
3 / 10 

4. ASIELPROCEDURE 

 

4.1 Stap 1: Asiel aanvragen 

Asiel aanvragen kan bij Dienst Vreemdelingenzaken (waar iedereen in een lange rij voor de WTC-

torens in Brussel staan aan te schuiven). Maar asiel aanvragen kan ook op het moment dat men het 

Belgisch grondgebied betreed in de luchthaven en bij de grenspolitie. 

Bij DVZ wordt je asielaanvraag geregistreerd en worden je vingerafdrukken genomen. 

Vingerafdrukken worden genomen in het kader van het Dublin-onderzoek. Dit onderzoek bepaald 

welk EU-land (ook Zwitserland en Noorwegen) verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Je kunt maar 

in 1 EU-land asiel aanvragen. Op basis van vingerafdrukken vinden ze zo terug of iemand in een ander 

land reeds asiel aanvroeg. Daarnaast is ook het land waar je ook als eerste illegaal aankwam is 

verantwoordelijk voor je asielaanvraag, tenzij dit al langer dan 12 maanden geleden is en tenzij je al 

onafgebroken, langer dan 5 maand verblijft in het land waar je asiel aanvraagt of als je al langer dan 5 

maand in verschillende EU-landen verbleef, dan is het laatste land verantwoordelijk.  

Maar het Dublin-onderzoek gaat ook na of er zich familie- of gezinsleden in andere EU-landen 

bevinden. Als je gezinsleden hebt die een beschermingsstatuut kregen in een ander land, dan is dat 

land ook verantwoordelijk. 

Sinds oktober 2010 draagt België geen asielzoekers meer over naar Griekenland, omdat zij daar niet 

goed behandeld worden en hun kans op bescherming heel klein is.  

Bij DVZ wordt ook melding gemaakt van het al dan niet minderjarig zijn of dat hierover twijfel bestaat. 

Wanneer er twijfel bestaat over de minderjarigheid, dan wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Dit 

bestaat uit een botscan van je kaak, sleutelbeen en pols; lichaamsgrote en gewicht. Het probleem met 

die onderzoeken, is dat deze gebaseerd zijn op onderzoek van westerse, blanke mensen. En dit 

onderzoek is ook niet 100% betrouwbaar, het resultaat bevindt zich in een interval van 2 jaar. Bij twijfel 

gaat beslist men in het voordeel van de minderjarige. Normaal behoort er ook een psycho-affectieve 

test uitgevoerd te worden door de Dienst Voogdij, maar dit gebeurt in praktijk nooit. 

 

4.2 Stap 2: interview bij CGVS 

Na registratie op DVZ wordt een asielzoeker uitgenodigd bij het Commissariaat Generaal voor 

Vluchtelingen en Staatlozen. Daar volgt een interview over de identiteit van de asielzoeker, zijn 

vluchtverhaal en zijn reisroute. 

Vele vluchtelingen komen hier aan met heel weinig papieren om aan te tonen wie ze zijn en wat hen 

overkomen is. Ze moeten daarom geloofwaardige verklaringen afleggen. 

Wanneer het CGVS het verhaal geloofwaardig vindt, wordt zijn verhaal afgetoetst aan de conventie 

van Genève (definitie vluchteling) of het statuut voor subsidiaire bescherming.  

4.2.1 De conventie van Genève  

Op 28 juli 1951 werd in Genève het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen 

ondertekend. Dit vormt de basis voor het erkennen van het vluchtelingenstatus. 

Een vluchteling wordt in de conventie gedefinieerd als volgt: 

“Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land 

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het 
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land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.” 

 

4.2.2 Subsidiaire bescherming 

Wanneer een asielzoeker niet beantwoord aan het statuur van vluchteling, kan hij misschien wel 

rekenen op subsidiaire bescherming. België geeft de voorkeur aan het vluchtelingenstatuut. Dit is niet 

in ieder land zo. Het vluchtelingenstatuut biedt meer bescherming dan subsidiaire bescherming. 

 

Vluchtelingen die subsidiaire bescherming krijgen, worden vaak ook oorlogsvluchtelingen genoemd. 

Bij subsidiaire bescherming is er sprake van een reëel risico op ernstige schade. Daarvoor moeten 

er: 'zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in 

het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel 

risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens 

dat risico, wil stellen'. Ernstige schade bestaat uit:  

a) doodstraf of executie 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 

van herkomst; of 

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

De eerste twee gevallen komen in praktijk veel minder voor. 

 

4.3 Stap 3: wat na een negatieve beslissing van CGVS? 

Wanneer het CGVS een negatieve beslissing heeft genomen, krijgt men een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

Wanneer een asielzoeker het niet eens is met de beslissing, kan men beroep aantekenen bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwisting. In 2012 werden er 12 326 beroepen aangetekend. 

Een asielzoeker kan ook een nieuwe asielprocedure proberen op te starten omdat hij nieuwe 

doorslaggevende elementen kan toevoegen aan zijn dossier. Zo’n aanvraag heet een meervoudige 

aanvraag. DVZ bepaald of de elementen ontvankelijk zijn of niet. 

 

4.4 Attest van immatriculatie 

Tijdens je hele asielprocedure krijg je een attest van immatriculatie. Daarmee kan je bewijzen dat je 

asielprocedure lopende is en je niet illegaal in België verblijft. 

5. OPVANG VAN ASIELZOEKERS 
 

Asielzoekers hebben tijdens hun asielprocedure recht op opvang en begeleiding (= materiële hulp). 

Die hulp bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, juridische maatschappelijke en 

psychologische begeleiding en een dagvergoeding. 

Fedasil is de dienst die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Zij werken hiervoor 

samen met Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en OCMW’s.  

Fedasil en het Rode Kruis bieden grote, gemeenschappelijk opvangcentra. In die centra worden  

asielzoeker voor het eerst opgevangen. Na vier maanden mogen ze de overplaatsing vragen naar een 
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individuele woning of een lokaal opvanginitiatief (LOI). Die eerste worden beheerd door 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (franstalige tegenhanger CIRé). De LOI’s worden door de OCMW’s 

beheerd.  

Dan volgt de beslissing:  

Wanneer een asielzoeker negatief krijgt, dan moet hij verhuizen naar een terugkeerplaats (gesloten 

centra) waar gewerkt wordt aan een traject voor vrijwillige terugkeer. Voor ouders met kinderen is er 

een aparte opvang voorzien, die niet gesloten is, in Holsbeek. 

Wanneer een asielzoeker een beschermingsstatus gekregen heeft, moeten ze binnen de twee 

maanden de opvangplaats verlaten. Het is voor hen helemaal niet gemakkelijk om een betaalbare en 

kwaliteitsvolle woning te vinden op zo’n korte tijd. 

 

5.1 Mag je werken tijdens je asielprocedure? 

Tijdens de eerste 6 maanden na je asielaanvraag mag je niet werken. Daarna mag je wel werken, 

wanneer het CGVS nog geen beslissing genomen heeft. 

6. AANTAL ASIELAANVRAGEN EN HERKOMSTLANDEN 
 

In 2012 vroegen 28.105 personen asiel aan, 

kinderen van vluchtelingen tellen we hier ook bij. 

21.463 zonder kinderen van ouders die vluchten. 

Kinderen worden toegevoegd aan het dossier van 

hun ouders. Wanneer je cijfers hoort over het aantal 

asielaanvragen, dan hoor je cijfers zonder het aantal 

kinderen. 

Een aantal van die personen vroeg eerder al asiel 

aan in België, maar vraagt het nu opnieuw asiel aan 

omdat hij nieuwe elementen aanbrengt. Zo’n dossier 

heet een meervoudig dossier. In 2012 waren er 

15.206 enkelvoudige asielaanvragen, dus aanvragen 

van mensen die voor het eerst asiel aanvragen in 

België. 

Het aantal enkelvoudige dossiers daalde met 25% 

ten opzichte van 2011. In 2011 waren er heel veel 

asielaanvragen. Dat kwam door voornamelijk door 

een grotere groep Afghaanse asielaanvragers, 

waarvan heel veel niet begeleide buitenlands 

minderjarigen waren. 
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De meeste asielaanvragen komen van Afghanen, 

gevolgd door mensen uit Guinnee. Rusland, DR 

Congo en Kosovo vervolledigen de top 5. Sinds 

2012 duikt Syrië op in de top 10. Uiteraard komt 

dit door het conflict in Syrië. Bij ons staat Syrië 

pas op de 7
de

 plaats. In Europa staat Syrië op de 

2
de

 plaats. Afghanistan staat in Europa ook op 1, 

Rusland op de derde plaats. Dat betekent dat er 

van de Syrische vluchtelingen maar weinig naar 

België komen. De meesten gaan binnen de EU 

naar Duitsland en Zweden.  

Vluchtelingen uit Guinnee komen bijna uitsluitend 

naar België en Frankrijk. Voor vluchtelingen uit DR 

Congo is België ook zeer populair, wat ook geen 

verrassing door het koloniaal verleden met ons 

land.  

 

 

Het aantal aanvragen in 2012 is in Europa 

gestegen, terwijl die in België gedaald is. 

In deze tabel kun je zien dat België heel wat 

asielzoekers heeft. We staan in absolute cijfers in 

de top 5, in verhouding tot het aantal inwoners, 

staan we op de tweede plaats binnen de EU. 

 

 

 

 

 

7. CIJFERS OVER DE BESLISSINGEN VAN HET CGVS 
 

Het is niet omdat iemand in een bepaald jaar asiel aanvraagt, dat zijn aanvraag ook meteen behandelt 

wordt. De duur waarop een aanvrager moet wachten is al fors gedaald sinds het verleden. Iemand die 

in 2012 asiel aanvroeg, moest gemiddeld 80 dagen wachten op een beslissing. Maar van alle 

aanvragen die nu nog lopen, moeten men 275 dagen wachten.  

Tegenwoordig is eer ook een nieuwe asielprocedure voor de zogenaamde ‘veilige landen
1
’, waarbij 

een beslissing ongeveer 17 dagen duurt. 

                                                   

1
 Albanië, Bosnië-Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Kosovo, 

Montenegro, Servië en India 
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Bij Dienst Vreemdelingenzaken melden asielzoekers zich aan. Daar vertellen ze voor het eerst hun 

verhaal met behulp van een tolk. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verzamelt alle aanvragen en kijkt 

na of er goeie nieuwe elementen aangebracht zijn bij de meervoudige dossiers. Alle ontvankelijke 

dossiers worden overgemaakt aan het Commissariaat Generaal voor de Vreemdelingen en de 

Staatlozen. In 2012 werden er 16.252 overgemaakt. Het CGVS onderzoekt dan het dossier en neemt 

een beslissing. In 2012 namen ze 19.731 beslissingen.  

Van die 19.731 aanvragen, kreeg 78% een negatieve 

beslissing; 15% kreeg een erkenning tot vluchteling volgens 

de definitie van de Conventie van Genève. 7% kreeg een 

subsidiaire bescherming toegewezen
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2
 China duikt hier ook op in de cijfers. Er kregen 263 Chinezen het vluchtelingenstatuut. Het gaat hier 

voornamelijk om gevluchte Tibetanen. 
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8. NIET BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN  
 

In 2012 verklaarden 1530 jongeren bij het 

indienen van hun aanvraag dat ze minderjarig en 

niet-begeleid zijn.  

Dat betekent niet dat zij allen minderjarig zijn. In 

bijna de helft van de asielaanvragen (ingediend in 

2012 door verklaarde niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen) bestond geen twijfel over de 

effectieve minderjarigheid (752 van de 1.530 

jongeren). In de dossiers waarvoor wel twijfel 

bestond, deed de Dienst Voogdij een 

leeftijdsonderzoek: dit waren er 778 in 2012. 553 

van de 778 onderzochte jongeren bleken na het 

onderzoek meerderjarig te zijn.  

Uiteindelijk waren er in 2012 977 NBBM. Dat is 

een daling met 25% ten opzichte van 2011. Drie 

vierde van hen zijn jongens. 

 

De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen komen 

voornamelijk uit Afghanistan, Guinee en Congo. 

 

 

Ten opzichte van alle asielaanvragen, krijgen 

jongeren vaker een vluchtelingenstatus of 

subsidiaire bescherming toegekend. 
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9. REDEN OM TE VLUCHTEN 
 

We denken meestal meteen aan oorlog als we 

spreken over vluchtelingen. Maar er zijn ook 

andere motieven om te vluchten. In 2012 had 

17,2% van de beslissingen van het CGVS 

betrekking op aanvragen op basis van een of 

meer gendergebonden motieven: seksuele 

oriëntatie, gedwongen huwelijk, vrouwelijke 

genitale verminking, seksueel geweld. De 

meeste van deze vluchtelingen komen uit de 

Afrikaanse landen Senegal, Kameroen, en 

vooral Guinee. 

 

 

10. STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE 
 

De federale overheid heeft een staatsecretaris voor asiel en migratie. Sinds de laatste verkiezingen 

is dit Theo Franken (NVA), voorheen was dat Maggie De Block (VLD), heel kort Mechior Wathelet 

(cdH) en nog daarvoor Annemie Turtelboom (VLD). Annemie Turtelboom was in 2008 de allereerste 

staatsecretaris voor asiel en migratie. 

Het beleid van Theo Franken zal hard zijn. In zijn beleidsnota staat veel meer geschreven over de 

terugkeer van asielzoekers dan opvang. Hij wil stevigere grenzen van Europa, maar zegt niets over 

mensenhandel en –smokkel die daardoor nog gevaarlijkere routes zoeken naar Europa en het leven 

van vele asielzoekers nog meer in gevaar brengt. Theo Franken zei bij zijn intentieverklaring dat hij 

illegale vluchtelingen sneller het land uit wil en daarom meer plaatsen wil in gesloten opvangcentra. 

Uitgewezen gezinnen met kinderen zou hij ook opnieuw in een gesloten centra willen. 
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11. BRONNEN 
 

Kruispunt migratie: www.kruispuntmi.be 

Jaarverslag CGVS: http://www.cgvs.be/nl/Actualiteit/rapport_annuel_2012.jsp  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: www.vluchtelingenwerk.be  

United Nations Refugee Agency: www.unhcr.org  

Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken: http://www.ibz.be/code/nl/ministre/asile.shtml  

België: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking/ 

 

12. TUMULT VZW 
 

Tumult is een jeugdwerkorganisatie. We versterken de band tussen mensen en groepen. Zo leren we 

hen omgaan met conflict.  

Op die manier gaan we ook de dialoog aan tussen verschillende culturen. Dat doen we bijvoorbeeld 

op onze animatorcursussen, waar veel jongeren met een vluchtverhaal aan deelnemen. 

Vanuit onze expertise in het werken met minderjarige niet-begeleide nieuwkomers maakten we deze 

workshop. We willen je leerlingen uitdagen om hun mening te vormen en hen nieuwe inzichten 

aanreiken over dit actuele thema. 

Een greep uit ons aanbod: 

■ Elk jaar trekken er 12 jongeren tussen de 16 en de 18 jaar naar het Zuiden om er 
vrijwilligerswerk te doen. Iedereen kan inschrijven.  

■ We gaan langs op speelpleinen, bij de jeugddienst, bij chiro’s of scouts om vorming te geven, 
bijvoorbeeld over hoe je als leiding moet omgaan met moeilijk gedrag of agressie. 

■ Tijdens de paasvakantie organiseren we cursussen, zo leiden we animatoren op.  
■ Tijdens de zomer bezorgen we 200 maatschappelijk kwetsbare kinderen en vluchtelingen een 

fantastisch kamp. 
■ Elk jaar werken enkele jongeren een grote campagne uit, die groep noemen we Bataljong.  

Links: 

www.tumult.be  

www.facebook.com/Tumultvzw 

www.youtube.com/user/tumultvzw 
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