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Asielaanvragen
Asielzoekers in België mogen in het land verblijven en genieten in principe materiële steun gedurende de periode waarin hun aanvraagdossier wordt onderzocht.
De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de asielaanvraag, terwijl Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, de materiële steun (huisvesting, maaltijden en andere
diensten) toekent. Sommige opvangstructuren worden rechtstreeks door Fedasil beheerd, andere door zijn partners.
Naast de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil treden nog andere actoren op bij de behandeling van een asielaanvraag: het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS), en in geval de asielaanvrager in beroep gaat, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(RVV) en de Raad van State.
Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd om na te gaan of de Dienst Vreemdelingenzaken en
Fedasil bij de uitvoering van hun opdrachten kunnen vertrouwen op de informatie van het wachtregister. Dat register, waarin de asielzoekers worden ingeschreven, werd specifiek opgericht om
het statuut van de asielzoekers te kunnen opvolgen.
De Dienst Vreemdelingenzaken moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van gebeurtenissen die de administratieve toestand van de asielzoekers wijzigen, zodat hij de nodige
maatregelen kan nemen. Wat Fedasil betreft, kan enkel een goede informatieverspreiding ervoor zorgen dat hij het opvangnetwerk optimaal kan beheren en zo snel mogelijk de plaatsen kan
vrijmaken opdat personen die in het wachtregister staan de materiële steun ontvangen waarop
ze recht hebben.
Uit de audit blijkt dat het CGVS, de RVV en de Raad van State de nuttige informatie in het wachtregister registreren, maar dat de registraties van de RVV en de Raad van State nog voor verbetering vatbaar zijn.
Globaal genomen ontvangt de Dienst Vreemdelingenzaken de informatie die hij nodig heeft en
ontvangt hij die ook op tijd. De dienst heeft zich zo georganiseerd dat de tekortkomingen van het
wachtregister worden opgevangen.
Fedasil daarentegen kan momenteel niet alle informatie terugvinden die het nodig heeft om te
bepalen wanneer het recht op opvang stopt. Het gaat om beroepschriften en beslissingen die
betrekking hebben op de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS, de RVV of de Raad van State.
Het Rekenhof formuleert verschillende aanbevelingen om het wachtregister beter af te stemmen op de informatiebehoeften van Fedasil.
Bovendien is de toegang tot de beschikbare informatie niet op een doelmatige en doeltreffende wijze gegarandeerd bij Fedasil en zijn partners en volstaat deze informatie niet altijd om het
recht op materiële steun te kunnen opvolgen.
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Elke opvangstructuur, of die nu door Fedasil wordt beheerd of niet, moet immers zelf het recht
op materiële steun opvolgen en het moment bepalen waarop dat recht stopt.
Deze gedecentraliseerde organisatie kan enkel werken als elke opvangstructuur toegang heeft
tot de nodige informatie. Fedasil moet bovendien controleren of die opvolging over het hele netwerk op dezelfde manier is verzekerd.
Het Rekenhof heeft in dat verband vastgesteld dat de toegang tot de informatie uit het wachtregister en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, veel verschillen tussen de opvangstructuren
onderling.
Terwijl elke opvangstructuur een juridische toegang (machtiging) en een fysieke toegang zou
moeten hebben tot het register, hebben sommige structuren wel een juridische toegang maar
geen fysieke toegang of omgekeerd. Andere structuren hebben dan weer noch een juridische
noch een fysieke toegang.
Niet alle structuren die fysieke toegang hebben, gebruiken die ook.
Volgens het Rekenhof moet een efficiëntere informatiedoorstroming kunnen zorgen voor een
verbetering van de omstandigheden waarin Fedasil en zijn partners hun opdrachten uitvoeren en
voor een vermindering van de administratieve last die ze dragen.
Dat kan op twee manieren worden bereikt.
Ofwel behoudt men de gedecentraliseerde organisatie en zal Fedasil zich in samenwerking met
de dienst van het rijksregister ervan moeten vergewissen dat alle opvangstructuren van zijn netwerk beschikken over een juridische en fysieke toegang tot de gegevens van het wachtregister en
dat ze die informatiebron gebruiken.
Ofwel wordt de opvolging van het recht op materiële steun bij Fedasil gecentraliseerd en moet
zijn centrale administratie aan elke opvangstructuur een staat overzenden van de administratieve toestand van de asielzoekers die ze huisvest. Fedasil zou zijn partners aldus op de hoogte
brengen van de gevallen waarin het recht op materiële steun eindigt en zou op die manier de
capaciteit en de bezetting van het opvangnetwerk van nabij kunnen volgen.
Voor het Rekenhof biedt een gecentraliseerde opvolging de beste garantie dat de wettelijke bepalingen en de bepalingen voor een gelijke behandeling van de rechthebbenden op materiële
steun worden nageleefd. Het is eveneens de meest efficiënte oplossing.
In haar antwoord benadrukt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat de bevoegdheden
asiel, migratie en opvang nu zijn samengebracht, wat nog niet het geval was toen de audit werd
uitgevoerd. Door die bevoegdheden samen te brengen, zal het makkelijker zijn om tot synergieën te komen tussen de verschillende instanties die bij de asielprocedure en de opvang van
asielzoekers zijn betrokken. In dat kader kondigt de staatssecretaris aan dat er een werkgroep
komt die zich zal buigen over de uitwisseling van informatie tussen de asielinstanties en Fedasil,
en dat de diverse administraties daarbij een actieve rol zullen spelen.
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Context
België heeft zich ertoe verbonden de asielzoekers te beschermen (Verdrag van Genève van
1951 betreffende de status van vluchtelingen).
Tijdens de periode die noodzakelijk is om hun dossier te onderzoeken, mogen de asielzoekers in België verblijven en ontvangen ze in principe materiële steun.
Aangezien één enkele asielaanvraag betrekking kan hebben op meerdere personen van
eenzelfde familie, is het aantal rechthebbenden van de opvang groter dan het aantal asielaanvragers.
Tabel 1 – Asielaanvragen en rechthebbenden van de opvang van 2008 tot 2011
Jaar

Aantal ingediende asielaanvragen

Aantal op te vangen personen

2011

25.479

32.574

2010

19.941

26.869

2009

17.186

22.785

2008

12.252

15.588

Bron: Fedasil

Over het algemeen bepaalt de Dienst Vreemdelingenzaken, die een algemene directie is
van de FOD Binnenlandse Zaken, of en op welke voorwaarden de vreemdelingen het Belgisch grondgebied mogen betreden, er verblijven of zich er zelfs mogen vestigen. De dienst
kan ook beslissen vreemdelingen te verwijderen. Die bevoegdheid wordt geregeld door de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (“wet van 15 december 1980”).
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, beter bekend onder de naam
Fedasil, is verantwoordelijk voor de materiële steun. Die steun wordt geregeld door de wet
van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (“opvangwet”)1.
De eigenlijke asielprocedure wordt geregeld door de wet van 15 december 1980, alsook door
de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van
een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (wet van 15 september 2006).
Fedasil beschikte op 1 januari 2012 over 21.163 vaste opvangplaatsen. Het agentschap ontvangt een dotatie van 345 miljoen euro (algemene uitgavenbegroting 2012).

1

Dit auditverslag werd opgesteld op basis van de wetgeving van kracht op 31 december 2011. Sindsdien is de
opvangwet gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 die op 31 maart 2012 in werking is getreden (Parl. St. Kamer,
DOC 530813/015). De wet van 15 december 1980 werd ook gewijzigd door de wet van 8 januari 2012 (Parl. St. Kamer,
DOC 531824/008).
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Asielprocedure
Dienst Vreemdelingenzaken
Elke asielaanvraag wordt in ontvangst genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken of
wordt aan hem meegedeeld.
Die asielaanvraag heeft als doel het statuut van vluchteling of het statuut van subsidiaire
bescherming te laten erkennen.
Het statuut van vluchteling heeft betrekking op personen die zich buiten hun land van
oorsprong bevinden, die gegronde redenen hebben om vervolgingen te vrezen in de zin van
het Verdrag van Genève betreffende het statuut van vluchtelingen.
Het statuut van subsidiaire bescherming heeft betrekking op personen die niet beantwoorden aan de criteria van het statuut van vluchteling maar ten aanzien van wie er ernstige
redenen zijn om te geloven dat, wanneer ze naar hun land van oorsprong worden teruggestuurd (of in het geval van een staatloze, naar het land waarin hij gewoonlijk verbleef) ze
ernstig gevaar zouden kunnen lopen.
De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de asielaanvraag en voert, in de twee onderstaande hypothesen, voorafgaande onderzoeken uit vóór het onderzoek ten gronde van het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).
De eerste hypothese wil nagaan of België bevoegd is om de asielaanvraag te behandelen dan
wel of er een asielprocedure of een recht van verblijf in een staat van de Europese Unie bestaat waarnaar de vreemdeling zou kunnen worden doorgestuurd (verordening Dublin II)2.
Als de dienst de aanvraag afwijst omdat een andere lidstaat van de Europese Unie bevoegd
is om ze te behandelen, wordt de aanvraag niet doorgestuurd aan het CGVS.
De tweede hypothese beoogt de gevallen van meedere asielaanvragen. Het aantal asielaanvragen die eenzelfde persoon in België kan indienen, is onbeperkt. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt elke nieuwe aanvraag om na te gaan of de asielaanvrager nieuwe
elementen aanbrengt. Indien er geen nieuwe elementen zijn, zal hij de nieuwe aanvraag
niet in aanmerking nemen en het dossier zal niet doorgestuurd worden aan het CGVS.
Tegen deze beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken kan een beroep tot annulering
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) worden ingediend.

2

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om
te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan
van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.
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Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Het CGVS is de onafhankelijke instantie die uitspraak doet over de asielaanvraag die de
Dienst Vreemdelingenzaken haar heeft doorgestuurd. Het is deze instantie die het statuut
van vluchteling of van subsidiaire bescherming al dan niet erkent.
Het CGVS is eveneens bevoegd om een asielaanvraag in aanmerking te nemen die door een
onderdaan van de Europese Unie werd ingediend of om vast te stellen dat de persoon van
zijn asielaanvraag afziet, in het geval hij bijvoorbeeld het Belgisch grondgebied verlaat.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd opgericht door de wet van 15 september 2006 en is een administratief rechtscollege waarbij beroep kan worden ingediend tegen
de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS.
Er bestaan twee soorten van beroep: het beroep inzake volle rechtsmacht en het beroep tot
annulatie.
Het beroep inzake volle rechtsmacht heeft betrekking op de beslissingen van het CGVS
over het statuut van vreemdeling of het statuut van subsidiaire bescherming 3. De RVV kan
de beslissing van het CGVS bevestigen, hem een nieuw onderzoek vragen of zijn eigen beslissing in de plaats stellen. Dit beroep heeft een automatisch opschortend effect, d.w.z. dat
geen enkele maatregel inzake verwijdering of terugkeer kan worden genomen gedurende
de periode die wordt toegekend aan de asielaanvrager voor de indiening van zijn beroep en
gedurende de behandeling ervan.
Het beroep tot annulatie wordt ingediend tegen de volgende individuele beslissingen:
•
•

•

beslissingen over de toegang tot het grondgebied en verblijf;
beslissingen over de indiening van asielaanvragen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken (verordening Dublin II, veelvuldige asielaanvragen) of door het CGVS (in
verband met onderdanen van de Europese Unie);
bevelen om het grondgebied te verlaten.

Het beroep tot annulatie heeft geen opschortend effect van rechtswege. De asielaanvrager
kan een beroep tot opschorting indienen tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten
die de Dienst Vreemdelingenzaken heeft uitgevaardigd, behalve in de uitzonderingen die
bepaald zijn in de wet van 15 december 19804.

3
4

In geval van weigering tot inaanmerkingneming van een asielaanvraag van onderdanen van de Europese Unie is
enkel annulatieberoep mogelijk.
Zie artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980.
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Raad van State
Voor de vernietiging van de beslissingen van de RVV kan men zich tot de Raad van State
richten. Deze onderzoekt of de genomen beslissing in overeenstemming is met de wet, maar
doet geen uitspraak over de grond van de zaak. Als de betwiste beslissing wordt vernietigd,
wordt het dossier teruggestuurd naar de RVV die er zich opnieuw moet over uitspreken.
Elk beroep dat aan de Raad van State wordt gericht, wordt eerst op ontvankelijkheid onderzocht. Indien het beroep als onontvankelijk wordt beschouwd, wordt de beslissing van de
RVV definitief.
Het cassatieberoep schort de beslissing van de RVV niet op en er is geen beroep tot opschorting voor de Raad van State mogelijk.
Dienst van het rijksregister
Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend, zijn ingeschreven in het wachtregister.
De gegevens in dat register worden bijgehouden door de dienst van het rijksregister van
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, die de
gegevens meedeelt aan de instellingen die tussenkomen in de asielprocedure (CGVS, Dienst
Vreemdelingenzaken, Raad van State, Raad van Vreemdelingenbetwistingen, Fedasil). Bovendien is het via het informaticanetwerk van die dienst dat de inschrijvingen in het wachtregister worden ingevoerd en dat de informatie wordt geactualiseerd.
Deze dienst heeft als doel de infrastructuur ter beschikking te stellen om de gegevens te
beheren en gestructureerde gegevensvelden te ontwikkelen op basis van de definitie en de
specificaties die de instellingen hem hebben meegedeeld.
Draagwijdte van de audit
De audit van het Rekenhof wil een antwoord bieden op de volgende vragen:
1. Ontvangt de Dienst Vreemdelingenzaken van de andere federale diensten die
tussenkomen in de asielprocedure, te gelegener tijd en op nuttige en doeltreffende wijze, de nodige informatie om het statuut op te volgen van de personen
die een asielaanvraag hebben ingediend?
2. Ontvangt Fedasil van de andere federale diensten die tussenkomen in de asielprocedure, te gelegener tijd en op nuttige en doeltreffende wijze, de nodige informatie om het recht op materiële bijstand na te gaan voor personen die een
asielaanvraag hebben ingediend?
Het Rekenhof heeft in dit kader de informatie-uitwisseling onderzocht waarop het proces
voor de behandeling van een asielaanvraag berust. Die uitwisseling komt op gang van zodra
een asielaanvraag wordt ingediend en eindigt ofwel door de toekenning van het statuut van
vluchteling of van de subsidiaire bescherming, ofwel door een beslissing tot verwerping.
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Een beslissing tot verwerping kan het einde van het wettelijk verblijf in België betekenen of
het einde van het recht op materiële steun.
Onderzoeksmethode
Het Rekenhof hanteerde de volgende auditmethodes:
•
•
•
•
•
•

analyse van de reglementering;
voorlegging van vragenlijsten aan de federale diensten die tussenkomen in de asielprocedure;
analyse van de processen;
interviews met de voornaamste actoren;
statistische analyse van de gegevens;
onderzoek van dossiers.

Tijdschema
19 november 2009

Verzending missiebrief aan de staatssecretaris voor
Migratie- en Asielbeleid en aan de staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

November 2009

Verzending van vragenlijsten aan de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil

December 2009

Ontvangst van de antwoorden op de vragenlijsten

10 februari 2010

Vraag om toegang tot de gegevens van het wachtregister aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

16 juni 2010

Toestemming van de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer voor de toegang tot de
gegevens van het wachtregister

Februari-juni 2010

Vraag om statistieken aan de dienst van het rijksregister

Juni-juli 2010

Verzending van vragenlijsten aan het CGVS, de RVV, de
Raad van State en ontvangst van de antwoorden

Juli 2010

Vraag om een steekproef van gegevens aan de dienst
van het rijksregister

Augustus-oktober 2010

Aanvullende statistische trekking en eindinterviews
met de dienst van het rijksregister

November 2010

Raadpleging van dossiers
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Maart 2011

Samenvattend overleg met Fedasil

November 2011

Verzending voorontwerp van verslag aan de gesprekspartners van de audit
Antwoord van de Algemene Directie Instellingen en
Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken

December 2011

Antwoord van het CGVS, de RVV en de Raad van State

Januari 2012

Antwoord van Fedasil

Maart 2012

Verzending van het ontwerpverslag aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding

April 2012

Antwoord van de staatssecretaris

Sinds 5 december 2011 is het toezicht over de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissa
riaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Fedasil toevertrouwd aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie.
Vóór die datum was deze bevoegdheid verdeeld over twee leden van de regering. De Dienst
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moesten verantwoording afleggen aan de
minister van Binnenlandse Zaken, terwijl Fedasil zich moest verantwoorden bij de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Hoofdstuk

Verblijf van asielzoekers

1
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In dit hoofdstuk licht het Rekenhof de bepalingen over het verblijf van asielaanvragers toe
en onderzoekt het of de informatie die het de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk moet
maken de evolutie van hun statuut op te volgen, tijdig beschikbaar is. Het onderzoekt ook
of de kwaliteit en de actualiteit van die informatie zijn gegarandeerd en of de Dienst Vreemdelingenzaken er toegang toe heeft.

1.1

Asielaanvraag

1.1.1

Opdrachten van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft tot opdracht de minister bevoegd voor de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bij te staan
in het beheer van het asiel- en verblijfsbeleid van vreemdelingen.
Deze dienst fungeert als referentie voor zaken zoals immigratie en verblijf en antwoordt op
vragen van andere actoren zoals de gemeentebesturen of de politiediensten, over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en in voorkomend geval, de verwijdering
van vreemdelingen. Hij geeft instructies om een geldige verblijfsvergunning aan vreemdelingen af te leveren. Hij neemt maatregelen om vreemdelingen die illegaal op het Belgisch
grondgebied verblijven, te verwijderen.
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•

•
•
•

de asielaanvraag registreren (en een verklaring over de identiteit en het parcours van de
aanvrager) en een bewijs van indiening van de asielaanvraag uitschrijven;
de asielaanvraag en alle latere beslissingen die het daarover neemt in het wachtregister
van de vreemdelingen inschrijven;
bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag (verordening Dublin II), nagaan of er nieuwe elementen zijn in geval van veelvuldige asielaanvragen, bepalen of de asielaanvrager een gevaar vormt voor de openbare orde of de
nationale veiligheid en de beslissingen nemen die uit die onderzoeken voortvloeien5;
de asielaanvragen die bij die voorafgaande onderzoeken niet werden geweerd, verzenden naar het CGVS;
beslissen over het behouden van de persoon op een bepaalde plaats;
een bevel om het grondgebied te verlaten afleveren en eventuele verwijderingsmaatregelen nemen als de asielaanvrager is afgewezen.

1.1.2

Verblijfsdocumenten

Tijdens de duur van de asielprocedure verblijft de asielzoeker wettelijk in België. Het statuut van de asielaanvrager neemt materiële vorm aan door een document: het immatriculatiebewijs. Om dat bewijs te bekomen, moet de asielaanvrager binnen de acht werkdagen het
bewijs dat hij zijn aanvraag heeft ingediend voorleggen aan de gemeente waar hij verblijft.

5

Verwerping van het verblijf met bevel het grondgebied te verlaten (Dublin II), verwerping van het in aanmerking
nemen (meervoudige aanvragen), uitwijzing (beslissing die genomen wordt aan de grens), verwerping van het
verblijf met het bevel het grondgebied te verlaten (gevaar voor de openbare orde).
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Na afloop van de geldigheidsduur van dat immatriculatiebewijs (maximum drie maanden)
zal de asielzoeker aan de gemeente waar hij verblijft moeten vragen om dit bewijs te verlengen.
Indien de asielaanvraag wordt aanvaard, is de aanvrager ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt hij een verblijfsvergunning.
Ofwel ontvangt de aanvrager het statuut van vluchteling en levert het gemeentebestuur
hem een verblijfsvergunning (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, of
BIVR) af van onbeperkte duur of een van beperkte duur en hernieuwbaar.
Ofwel geniet hij subsidiaire bescherming en bezorgt het gemeentebestuur hem een BIVR
dat één jaar geldig is. Die vergunning is hernieuwbaar als de voorwaarden die aanleiding
geven tot de subsidiaire bescherming nog steeds zijn vervuld. Na vijf jaar, vanaf de dag
waarop de asielaanvraag werd ingediend, wordt het recht op verblijf onbeperkt op voorwaarde dat het jaarlijks werd verlengd.
1.1.3

Bevelen om het grondgebied te verlaten

Het bevel om het grondgebied te verlaten is een politiemaatregel waarmee de Dienst Vreemdelingenzaken de onwettigheid van het verblijf van een vreemdeling vaststelt en hem een
termijn oplegt om het grondgebied te verlaten.
De Dienst Vreemdelingenzaken kan een bevel om het grondgebied te verlaten opleggen
aan de afgewezen asielaanvrager die om een andere reden niet in België mag verblijven. In
zijn antwoord heeft de Dienst echter gepreciseerd niet systematisch dergelijke bevelen op
te leggen.
De vastgestelde termijn om het grondgebied te verlaten vervangt de geldigheidstermijn van
het laatste verblijfsdocument dat aan de asielzoeker werd afgegeven en gaat in vanaf de
betekening van het bevel.
Opdat de bevelen om het grondgebied te verlaten in de beste omstandigheden van rechtszekerheid zouden worden uitgevaardigd, moet de directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de verblijfsvergunning opvolgt, zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gebracht van de genomen beslissingen van afwijzing door de asielinstanties.
Wanneer een dergelijk bevel werd uitgevaardigd voordat een beroep van volle rechtsmacht
bij de RVV werd ingediend, schort dat beroep het verstrijken van de termijn om het grondgebied te verlaten, van rechtswege op.
1.1.4

Regularisatieaanvragen

De wet van 15 december 1980 biedt de Dienst Vreemdelingenzaken de mogelijkheid het
verblijf op het grondgebied toe te laten van mensen die er al verblijven, en dat om humanitaire of medische redenen. De vreemdeling waarvan de asielaanvraagprocedure loopt, kan
eveneens een dergelijke regularisatieaanvraag indienen.
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Het basisprincipe van de regularisatie om humanitaire redenen (artikel 9bis van de wet van
15 december 1980) is dat de verwijdering van de aanvrager strijdig zou zijn met de internationale verdragen over de rechten van de mens. Een van de redenen kan de abnormaal lange
looptijd van de asielprocedure zijn.
De RVV annuleert de bevelen om het grondgebied te verlaten van de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer een regularisatieaanvraag om humanitaire redenen (artikel 9bis) loopt
bij de Dienst Vreemdelingenzaken en er mogelijk sprake is van schending van de rechten
van de mens en van de fundamentele vrijheden in het geval dat de vreemdeling moet terugkeren naar het land van oorsprong of naar het land waar hij gewoonlijk verblijft.
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft die rechtspraak in zijn administratieve praktijk verwerkt en schrijft geen bevel om het grondgebied te verlaten meer uit voor asielzoekers die
een regularisatieaanvraag om humanitaire redenen hebben ingediend, zolang die aanvraag
wordt onderzocht.
De directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken, die instaat voor de opvolging van het
recht op verblijf, moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de regularisatieaanvragen die om humanitaire redenen worden ingediend door een asielaanvrager, opdat
de bevelen om het grondgebied te verlaten onder de beste voorwaarden van rechtszekerheid kunnen worden uitgevaardigd.

1.2

Exhaustiviteit van de informatie

1.2.1

Normen

De informatie over de asielzoekers heeft betrekking op gegevens inzake identificatie, lokalisatie en de beslissingen die in het kader van de asielprocedure werden genomen.
Het informatiesysteem moet met de volgende elementen rekening houden:
•
•
•

 e informatie moet voor heel wat gebruikers toegankelijk zijn;
d
de informatie is afkomstig van heel wat bronnen;
er is een groot volume aan verschillende informatie die moet worden beheerd; dit betekent dat deze informatie beschikbaar moet zijn in een formaat dat het mogelijk maakt
ze te verwerken op basis van vooraf gedefinieerde criteria.
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1.2.2 Wachtregister
De tabel hierna geeft een overzicht van de registers waarin de informatie is opgenomen
over de bevolking die in België verblijft.
Het rijksregister van de natuurlijke personen is het systeem voor de verwerking van de
identificatie- en lokalisatiegegevens van de volledige bevolking die in België verblijft. Er
wordt een identificatienummer toegekend aan de persoon bij zijn eerste inschrijving.
Het register past de bepalingen toe van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
rijksregister van de natuurlijke personen.
Naast de registers die in de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het
buitenland worden bijgehouden, bevat het rijksregister:
1 de bevolkingsregisters
Deze registers worden georganiseerd door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Ze worden bijgehouden in de gemeenten en betreffen:
– de Belgen;
– de vreemdelingen die zich in België mogen vestigen;
–	de vreemdelingen die van rechtswege worden toegelaten of gemachtigd zijn om
meer dan drie maanden in het land te verblijven (vreemdelingenregisters).
2 het wachtregister
Het wachtregister wordt georganiseerd door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van
een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om
als vluchteling te worden erkend. Het werd specifiek opgericht om de asielzoekers te
registreren en maakt geen deel uit van de bevolkingsregisters.
De doelstelling van het wachtregister staat vermeld in de parlementaire werkzaamheden
van de wet6: alle openbare actoren die tussenkomen in het kader van de toekenning van
het statuut van vluchteling en de toekenning van materiële of sociale steun, in de mogelijkheid stellen op elk moment kennis te nemen van de toestand waarin de asielzoekers zich
bevinden.
Het wachtregister bevat naast de informatie opgenomen in de bevolkingsregisters de administratieve beslissingen ten aanzien van de betrokken persoon, de verplichte plaats van
inschrijving toegewezen voor het verstrekken van de materiële steun of de sociale bijstand,
alsook de gekozen woonplaats, d.w.z. het adres waarop de door de asielinstanties vastgestelde beslissingen worden meegedeeld.

6

Wetsontwerp tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen
om als vluchteling te worden erkend, verslag namens Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt,
Parl. St. Kamer, gewone zittijd 1993-1994, nr. 1281.
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De asielzoeker blijft in het wachtregister ingeschreven totdat hij eventueel wordt overgeschreven in het vreemdelingenregister. Zijn naam wordt dan geschrapt uit het wachtregister 7. In bepaalde gevallen wordt de asielaanvraag niet opgevolgd in het wachtregister maar
in het vreemdelingenregister8.
Alle informatie die nodig is om het statuut van de asielaanvrager en het recht op materiële
steun te bepalen, moet worden vermeld in het wachtregister overeenkomstig de wil van de
wetgever.
1.2.3 Invoer van de gegevens
De Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om een asielzoeker in het wachtregister in te
schrijven. Deze inschrijving bevat de gegevens over de identificatie van de personen en de
plaats waar ze zich bevinden alsook de administratieve gegevens waarin de wet voorziet. De
Dienst is eveneens belast met het dagelijks bijhouden van het nummer dat hij toekent aan
het dossier van de ouders, echtgenoot en kinderen.
Het dossiernummer en de gekozen woonplaats (het officieel adres dat wordt gebruikt
voor de briefwisseling tussen de asielinstanties en de asielzoeker) kunnen door de Dienst
Vreemdelingenzaken worden bijgewerkt. De update van andere gegevens moet door de gemeentebesturen gebeuren.
Zoals uitgelegd in punt 1.2 bevat het wachtregister ook de gegevens over de administratieve
toestand van de asielzoekers. De instanties die tussenkomen in het behandelingsproces
van de asielaanvragen zijn verantwoordelijk om de gegevens over hun beslissingen in te
voeren9. Het gaat om de beslissingen van de asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken,
CGVS, RVV) alsook om de bevelen om het grondgebied te verlaten en de notificeringen van
die bevelen (Raad van State en Dienst Vreemdelingenzaken).
Om zijn opdrachten ten aanzien van de asielzoekers goed te kunnen uitoefenen, is de
Dienst Vreemdelingenzaken dus afhankelijk van de wijzigingen die de gemeentebesturen
aanbrengen en van de registratie van de beslissingen door de instanties die tussenkomen
in de asielprocedure.
1.2.4 Beslissingen die een weerslag hebben op het statuut van de asielaanvrager
Het Rekenhof heeft onderzocht of het wachtregister wel degelijk alle beslissingen bevatte
die invloed hebben op de administratieve toestand van de aanvrager.
Het Rekenhof heeft twee moeilijkheden vastgesteld.

7

8
9

Een schrapping van het wachtregister komt eveneens voor in de volgende gevallen: als de vreemdeling overlijdt;
als hij het grondgebied heeft verlaten; als hij niet meer verblijft op het adres waar hij zich had ingeschreven en zijn
nieuw adres niet kon worden geïdentificeerd.
Het gaat om personen die reeds in het vreemdelingenregister zijn opgenomen. Voorbeeld: een aanvrager die toelating heeft om drie maanden te blijven en die in de loop van dat verblijf een asielaanvraag indient.
Koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en
tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren.
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Enerzijds zijn de arresten van de RVV ingevolge beroepen tegen de beslissingen van de
Dienst Vreemdelingenzaken alsook de aanvragen tot opschorting van de beslissingen van
diezelfde dienst niet geregistreerd, terwijl deze beroepen frequent voorkomen. De Dienst
Vreemdelingenzaken is betrokken partij en ontvangt de notificatie van deze belissingen
maar moet ze registeren in zijn gegevensbank.
In zijn antwoord benadrukt de RVV dat hij de verplichting om zijn beslissingen in het
wachtregister te registreren op restrictieve wijze interpreteerde. De registratie van de beroepen en beslissingen is momenteel technisch onmogelijk.
Anderzijds zijn de registraties in verband met de annulatiebeslissingen van de Raad van
State sinds september 2002 beperkt tot twee informaties, namelijk het bestaan van een arrest en de datum ervan. De Raad van State registreert de aard van zijn beslissingen (al dan
niet vernietiging van de aangevochten beslissing) niet meer.
In 2002, in de context van een aanzienlijke achterstand bij de gegevensinvoer, heeft de Raad
van State aan de dienst van het rijksregister gevraagd om de informatie die in het wachtregister moet worden geregistreerd, te vereenvoudigen. De dienst van het rijksregister heeft
een ontwerp van structuurwijziging voorgelegd aan de verschillende gebruikers van het
wachtregister met de vraag de elementen te melden die de goede werking van hun diensten
zouden kunnen belemmeren. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar aanleiding daarvan geen bezwaren geformuleerd.
De Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt een papieren kopij van de beslissingen van de
Raad van State en moet dus wachten op de ontvangst ervan om ze in zijn gegevensbank te
registreren.
Deze situatie komt niet tegemoet aan de behoeften van de Dienst Vreemdelingenzaken,
noch aan die van Fedasil (zie hoofdstuk 2).
De Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil moeten immers zo spoedig mogelijk weten of de
aangevochten beslissing wordt bevestigd en de asielprocedure wordt afgesloten, of dat de
asielaanvraag opnieuw moet worden onderzocht. In 2009 werden een duizendtal beroepen
tot annulatie ingesteld in het kader van de asielprocedure.
Het Rekenhof is van oordeel dat de beslissingen van de RVV of van de Raad van State een
impact hebben op het statuut van de asielzoekers en in het wachtregister moeten worden
geregistreerd.
De huidige situatie druist in tegen de reglementering en doet afbreuk aan de doeleinden
van het wachtregister. Artikel 2, 7°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 preciseert
immers de gegevens over de administratieve situatie van asielzoekers die in het wachtregister moeten worden geregistreerd. Het gaat onder meer over de beroepen die tegen de
administratieve beslissingen en arresten werden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State en de rechtbanken van de Rechterlijke Orde. Volgens
dit artikel moet het register ook de beslissingen, adviezen, vonnissen en arresten die op die
beroepen zijn gewezen, bevatten.
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1.3

Kwaliteit van de informatie

1.3.1

Controlemaatregelen

Standaardisering van de gegevens en logische controles
De beslissingen die worden genomen in het kader van een asielprocedure, worden in het
wachtregister geregistreerd door middel van codes die het mogelijk maken de informatie te
standaardiseren en logische controles uit te voeren tussen de registraties.
De basisgegevens zijn: de datum van de administratieve handeling, de aard van die handeling (aanvraag ingediend, beroep aangetekend, beslissing, arrest, notificering, bevel verstrekt om het grondgebied te verlaten) alsook de betrokken overheid.
De logische controles moeten vermijden dat verkeerde informatie wordt geregistreerd. Ze
garanderen dat een overheid enkel de beslissingen registreert die ze zelf mag nemen en dat
de procedure logisch verloopt.
Die logische controles zorgen ervoor dat foute codes worden geweigerd voordat de admini
straties ze kunnen registreren in het wachtregister. Er kunnen lijsten worden opgesteld met
de gegevens die niet konden worden geregistreerd, om correcte gegevens naar het wachtregister te sturen.
Kwaliteitscontroles
De instanties die specifieke gegevens invoeren in het wachtregister zijn verantwoordelijk
voor de inhoud en de geldigheid ervan. Ze hebben zich georganiseerd om de kwaliteit van
de gegevens die ze naar het wachtregister sturen te waarborgen.
Het CGVS beschikt over een procedure die de gegevens controleert vóór ze naar het wachtregister worden verzonden, om aldus te vermijden dat haar beslissingen tweemaal worden
geregistreerd.
De RVV controleert (maandelijks) a posteriori de ingevoerde gegevens op basis van een
steekproef.
Bij de Raad van State worden de ingevoerde gegevens periodiek onderzocht, a posteriori en
steekproefgewijs.
De gemeenten waar asielzoekers verblijven, registreren ook gegevens in het wachtregister.
Door de veelheid aan informatieverstrekkers is er nood aan toezicht op de kwaliteit van de
ingevoerde gegevens, zoals dat ook gebeurt voor de bevokingsregisters.
Als verantwoordelijke voor het rijksregister inspecteert de Algemene Directie Instellingen
en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken immers het bijhouden van de bevolkingsregisters (artikel 4 van de wet van 19 juli 1991). De directie sluit daartoe overeenkomsten met
de gemeenten over de invoertermijnen en voert daaromtrent systematisch controles uit.
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Bij al te lange termijnen speelt ze de informatie door aan haar regionale afvaardigingen.
De regionale afgevaardigden van het rijksregister moeten dan voorstellen formuleren ten
aanzien van de gemeente om de situatie te verbeteren.
De algemene directie in kwestie is echter niet bevoegd om de gegevens in het wachtregister
te inspecteren.
Ter aanvulling van de aspecten die deze audit beoogt, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken
aan bezorgd te zijn over de informatie op basis waarvan hij de asielaanvragers zou moeten
kunnen lokaliseren:
•

•
•

De asielaanvragers die in transitcentra van Fedasil zijn ondergebracht, zijn niet altijd
ingeschreven door de gemeentebesturen. De asielaanvrager moet zich echter binnen de
acht dagen aanbieden bij de administratie van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijf
heeft, zodat die zijn hoofdverblijfplaats kan nagaan, de in het wachtregister geregistreerde informatie kan actualiseren en hem een verblijfsvergunning kan uitreiken.
Hetzelfde geldt voor de asielaanvragers die zijn ondergebracht in hotels, die niet zijn
ingeschreven op het adres van die hotels.
De informatie over het verblijfsadres van de aanvragers wordt niet altijd geactualiseerd
door Fedasil (zelfs het adres van de aanvragers staat niet gecodeerd in het wachtregister).

Om die redenen is het volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zeer moeilijk asielaanvragers
fysiek te lokaliseren die geen plaats hebben gekregen in een open centrum of een slaapplaats die afhangt van het ocmw.
1.3.2 Invoertermijnen
De invoertermijn is de termijn tussen de datum van de informatie en de datum waarop die
informatie wordt ingevoerd.
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Tabel 2 – Termijn waarbinnen beslissingen uit 2009 over asielaanvragen in het wachtregister
worden geregistreerd

Overheid
belast met
de
registratie

Omschrijving van de
geregistreerde beslissingen

Totaal
aantal
registraties

Maximale
registratietermijn bij
95 % van de
registraties
(in kalenderdagen)

CGVS

Beslissingen

9.255

3

RVV

Nieuwe procedures tegen beslissingen
van het CGVS

5.875

6

RVV

Afgesloten procedures tegen beslissingen
van het CGVS

6.013

9

Raad van
State

Vraag tot annulatie (indiening)

1.042

4

Raad van
State

Vraag tot annulatie (beslissing)

4.426

23

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de dienst van het rijksregister
De Dienst Vreemdelingenzaken moet snel de beslissingen van het CGVS te weten komen.
Wanneer een asielaanvraag wordt geweigerd moet hij immers de termijn om een bevel uit
te vaardigen het grondgebied te verlaten, tot een minimum beperken. De geanalyseerde
gegevens bevestigen dat dat inderdaad gebeurt: 5 % van de beslissingen van het CGVS werd
geregistreerd in een termijn langer dan drie dagen.
De Dienst Vreemdelingenzaken moet ook snel kennis nemen van de beslissingen van de
RVV. Tijdens de onderzochte periode werd echter 5 % van de beslissingen geregistreerd
binnen een periode van meer dan negen dagen.
Wat de Raad van State betreft, is het zo dat de invoertermijn een impact heeft op de opvolging van het statuut van de asielzoeker als de Raad van State de beslissing van de RVV annuleert. Tijdens de onderzochte periode werd 5 % van de beslissingen echter geregistreerd
binnen een termijn van meer dan 23 dagen.

1.4

Toegang tot de informatie

Het wachtregister is er gekomen om individuele gegevens te kunnen opvolgen. De gegevens
kunnen enkel per dossier worden geraadpleegd en het is onmogelijk om ze te filteren of om
er lijsten mee op te stellen. De gebruikers kunnen de dienst van het rijksregister wel vragen
om de gegevens te bewerken.
Om tegemoet te komen aan deze beperking, heeft de dienst van het rijksregister een procedure ontworpen die het de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk maakt updates van het
wachtregister in te voeren in zijn database.
De database omvat enerzijds gegevens die werden ingevoerd vanuit het wachtregister
en anderzijds gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken. Met de database kunnen
lijsten worden gegenereerd op basis van selectiecriteria, wat met het wachtregister niet
mogelijk is.
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Parallel met de gegevens die in het wachtregister worden geregistreerd, worden de beslissingen en arresten van het CGVS, van de RVV en van de Raad van State die per post worden
meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken, gedigitaliseerd en opgenomen in de database. Die database kan worden geraadpleegd vanuit een Office-toepassing (Evibel).

1.5

Conclusies en aanbevelingen (Dienst Vreemdelingenzaken)

1.5.1

Conclusies

Over het algemeen sturen de instanties die betrokken zijn bij de asielprocedure de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken nodig heeft om het statuut van asielzoekers te
kunnen opvolgen tijdig en op doelmatige wijze door. Die informatie wordt opgeslagen in
het wachtregister, behalve:
•
•

de arresten die de RVV heeft geveld ingevolge beroepsprocedures tegen beslissingen
van de Dienst Vreemdelingenzaken, en aanvragen tot opschorting van die beslissingen;
de aard van de beslissingen van de Raad van State (cassatie of niet).

Wat de RVV betreft, is voor de registratie van die informatie in het wachtregister een aanpassing van het wachtregister nodig.
Wat de Raad van State betreft, maakt de informatiestructuur van het wachtregister het
registreren van de aard van de beslissingen sinds september 2002 niet langer mogelijk.
De Dienst Vreemdelingenzaken wordt enkel per brief geïnformeerd over de beslissingen
van de RVV en die van de Raad van State. De dienst heeft schikkingen getroffen om die
informatie door te spelen aan zijn diensten: de toegestuurde arresten worden gescand en
opgeslagen in de database.
Het Rekenhof is van oordeel dat deze situatie indruist tegen de reglementering en afbreuk
doet aan de doeleinden van het wachtregister. De RVV en de Raad van State moeten in het
wachtregister alle beroepsprocedures en de aard van alle beslissingen registeren die een
impact hebben op het statuut van asielzoekers.
De Dienst Vreemdelingenzaken vangt de vastgestelde tekortkomingen in het wachtregister
op door een actief beleid te voeren inzake systeeminformatie. Evibel, de applicatie van de
Dienst Vreemdelingenzaken, verschaft toegang tot de gegevens in het wachtregister, tot de
gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken en tot de documenten van een dossier.
De instanties die zich over asielaanvragen moeten uitspreken, registreren de beslissingen
en de beroepsprocedures over het algemeen binnen redelijke termijnen.
De vertragingen bij de Raad van State om de informatie door te geven, kunnen hinderlijk
zijn voor de goede werking van de Dienst Vreemdelingenzaken als de Raad van State een
beslissing van de RVV annuleert. In dat geval kan een bevel worden gegeven om het grondgebied te verlaten.
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De gegevens van het wachtregister zijn enkel toegankelijk voor de gebruikers als ze over
de identificatiegegevens van de asielzoekers beschikken. Om die beperking te verhelpen,
werkt de Dienst Vreemdelingenzaken elke dag zijn lokale database bij op basis van de gegevens in het wachtregister, zijn eigen gegevens en de gescande poststukken. In die database
kan de dienst opzoekingen doen aan de hand van diverse criteria en lijsten opmaken.
Het Rekenhof is over het algemeen van oordeel dat door het groot aantal informatieleveranciers van het wachtregister een kwaliteitscontrole van die registraties aangewezen zou zijn.
1.5.2 Aanbevelingen
Het wachtregister is het communicatieplatform voor informatie over asielzoekers. Volgens
het Rekenhof zou het alle gegevens moeten bevatten die nuttig zijn voor de opvolging van
het statuut van asielzoekers.
De informatie kan doeltreffender en doelmatiger worden meegedeeld door de volgende
maatregelen te treffen:
1. het wachtregister aanpassen, zodat de aard van de beslissingen van de Raad van State tot
annulatie ook kunnen worden geregistreerd. De griffie van de Raad van State zou dan
binnen zeer korte termijnen niet enkel de datum van zijn beslissing moeten registreren,
maar ook de aard ervan moeten vermelden: verwerping of annulatie.
2. de RVV zou in het wachtregiser de arresten moeten registreren die hij uitvaardigt ingevolge beroepsprocedures tegen de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken alsook de verzoeken om opschorting van deze beslissingen;
3. de inspectiebevoegdheid waarover de dienst van het rijksregister nu al beschikt op het
vlak van de bevolkingsregisters, zou moeten worden uitgebreid. In dat opzicht zouden
met de gemeenten overeenkomsten (Service Level Agreements of SLA’s) kunnen worden
gesloten om het verwachte kwaliteitsniveau (meer bepaald de termijnen) van de in het
wachtregister geregistreerde gegevens te bepalen.

1.6

Standpunt van de betrokken instellingen

1.6.1 Dienst Vreemdelingenzaken en Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
In hun antwoord geven de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS geen commentaar bij
de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof.
1.6.2 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
In zijn antwoord verklaart de RVV dat hij bereid is maatregelen te nemen om de gegevens
in te voeren over de ingestelde beroepen tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken, voor zover de RVV over de nodige codes beschikt.
1.6.3 Raad van State
In zijn antwoord stelt de Raad van State een oplossing voor die zou kunnen beantwoorden
aan de geformuleerde aanbevelingen.
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De informaticadienst van de Raad van State gaat de gegevens identificeren die naar het
wachtregister moeten worden gestuurd. Er zal contact worden opgenomen met de dienst
van het rijksregister opdat hij een nieuwe structuur voor het opsturen van die gegevens kan
leveren.
Voorts signaleert de Raad van State in verband met de invoertermijnen dat zijn beslissingen
niet worden geregistreerd op het moment dat het arrest is gewezen, maar op het moment
van de notificatie. Bovendien deelt hij mee dat de door het Rekenhof berekende termijnen
2009 betreffen en dat de situatie intussen is verbeterd. De Raad van State verbindt er zich
desalniettemin toe alles in het werk te stellen om de termijn tussen zijn beslissing en de
registratie ervan te beperken.
1.6.4 Dienst van het rijksregister
De dienst van het rijksregister is bereid de registratiemogelijkheden van de informatie over
de administratieve situatie van de asielaanvragers (informatietype 206) aan te passen en
aan te vullen. Deze aanpassingen zouden het mogelijk maken op een volledigere manier de
door de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen genomen beslissingen
te registreren, in overleg met die instellingen en volgens hun aanwijzingen.
De dienst van het rijksregister verduidelijkt dat de minister van Binnenlandse Zaken, voor
het wachtregister, niet beschikt over de inspectiebevoegdheid die haar is toegekend voor de
controle op het bijhouden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters.
Een uitbreiding van de bevoegdheid zou een aanpassing van de wetgeving en reglementering veronderstellen, alsook een raming van de middelen die nodig zijn om die nieuwe
opdrachten uit te voeren. Bovendien zouden de service level agreements die moeten worden
gesloten betrekking moeten hebben op zowel de gemeenten als de instanties die bevoegd
zijn voor de actualisering van de informatie over de administratieve toestand van de asielaanvragers.

1.7

Standpunt van de betrokken ministers en staatssecretarissen

Zie punt 2.8.

Hoofdstuk

Recht op materiële steun

2
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In dit hoofdstuk licht het Rekenhof het recht op materiële steun toe en onderzoekt het of
de informatie die vereist is om het ontstaan en het einde van dat recht te bepalen, tijdig beschikbaar is. Het onderzoekt eveneens of die informatie up to date is en of ze toegankelijk
is voor Fedasil en zijn partners.

2.1

Organisatie en voorwaarden van de materiële steun

2.1.1 Opdrachten van Fedasil
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) is een instelling van
openbaar nut van type A dat onder toezicht staat van de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
Het is de verantwoordelijkheid van Fedasil materiële steun toe te kennen aan de asielzoekers en aan sommige categorieën van vreemdelingen. Fedasil moet de materiële steun die
hen wordt toegekend, organiseren en beheren en de kwaliteit ervan controleren (artikel 56,
§ 1, van de wet van 12 januari 2007 10).
Deze steun omvat de huisvesting, de maaltijden, de kledij, de medische, sociale en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagelijkse toelage. Hij geeft eveneens
toegang tot juridische bijstand, vormingen en sommige diensten zoals tolken, evenals een
programma van vrijwillige terugkeer.
Fedasil moet een einde stellen aan de rechten van asielzoekers wanneer die rechten uitdoven. Daartoe moet het zich ervan verzekeren dat de personen die niet langer recht hebben
op opvang, hun plaats vrijmaken ten voordele van rechthebbenden die op de wachtlijst
staan of nog moeten toekomen.
Fedasil organiseert eveneens het toezicht op en de oriëntering van niet begeleide buitenlandse minderjarigen, of ze asiel aanvragen of niet. Het draagt bij tot het opstellen, voorbereiden en uitvoeren van het asielbeleid.
2.1.2 Organisatie van de materiële steun
Context
De materiële steun kan worden geleverd:
•
•
•

in open gemeenschapscentra of opvangstructuren beheerd door Fedasil (federale
centra);
in gemeenschapscentra of individuele structuren van een van de partners van Fedasil;
in opvangstructuren georganiseerd door een ocmw (“lokale opvanginitiatieven” of LOI).
Bij het merendeel van die lokale opvanginitiatieven gaat het om individuele huisvesting.
Sommige partners van Fedasil bieden eveneens individuele huisvesting aan.

10 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (“opvangwet”).
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De partners van Fedasil zijn11:
•
•
•
•

het Rode Kruis – la Croix Rouge;
de verenigingen van het platform Ciré;
de socialistische ziekenfondsen;
de vereniging Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Volgens de cijfers die Fedasil op 1 januari 2012 heeft gepubliceerd, was de totale opvangcapaciteit 23.465 personen, waarvan 2.302 urgentieplaatsen gecreëerd om het hoofd te bieden
aan de opvangcrisis.
In geval van delegatie van de materiële steun aan een partner of aan een ocmw sluit Fedasil
een overeenkomst waarin de partner zich ertoe verbindt een aantal opvangplaatsen ter beschikking te stellen. Fedasil betaalt hem als tegenprestatie een forfait per ter beschikking
gestelde plaats en per dag.
Om een asielzoeker een opvangstructuur te bieden, moet de dispatching van Fedasil op de
hoogte zijn van de plaatsen die in het opvangnetwerk beschikbaar zijn. Daartoe bepalen de
overeenkomsten dat de partners en het ocmw dagelijks de beschikbare plaatsen aan Fedasil
moeten meedelen.
Verantwoordelijkheid voor de opvolging van de materiële steun
Fedasil vertrouwt de opvolging van het recht op materiële steun toe aan de opvangstructuren.
Om doeltreffend te zijn, vereist die gedecentraliseerde organisatie dat elke opvangstructuur beschikt over een doeltreffende toegang tot de informatie over het statuut van de
mensen die er verblijven.
Bovendien is er een toegenomen risico dat in het volledige opvangnet niet op dezelfde manier wordt gecontroleerd of personen nog recht hebben op opvang.
Dat risico kan enkel worden beheerst als de centrale administratie van Fedasil controleert
hoe de centra en de partners zich van die verantwoordelijkheid kwijten.
Op dit moment kunnen de gegevens in het wachtregister echter alleen dossier per dossier
worden geraadpleegd, wat zo’n controle erg omslachtig maakt.
Fedasil zou moeten beschikken over een instrument dat het mogelijk maakt om op basis
van het wachtregister lijsten aan te maken die de gedetailleerde administratieve toestand
weergeven van de asielzoekers die in elke opvangstructuur zijn ondergebracht.

11 In zijn antwoord wijst Fedasil erop dat er sinds de afsluiting van de audit overeenkomsten zijn gesloten met nieuwe
partners, meer bepaald in het kader van de opvangcrisis (onvoldoende opvangcapaciteit gezien de toestroom van
nieuwe aanvragen).
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2.1.3 Recht op materiële steun
Ontstaan van het recht
Een asielaanvrager heeft recht op materiële steun vanaf de indiening van zijn aanvraag bij
de Dienst Vreemdelingenzaken (artikel 6 van de wet van 12 januari 2007).
Dat recht blijft gelden gedurende de gehele duur van de asielprocedure alsook tijdens de
duur van beroepsprocedures en het blijft bestaan tijdens het onderzoek van een annulatieberoep aangespannen door de asielzoeker en toelaatbaar verklaard door de Raad van State.
Wanneer een persoon die geen recht meer heeft op materiële steun echter voor de derde
keer of meer een aanvraag indient, kan Fedasil zijn tussenkomst beperken tot louter medische begeleiding 12. Het recht op materiële steun zal opnieuw worden geopend van zodra
de Dienst Vreemdelingenzaken die nieuwe asielaanvraag in aanmerking heeft genomen en
heeft doorgestuurd naar het CGVS.
Verplichte plaats van inschrijving
De dispatching van Fedasil wijst aan de rechthebbende een opvangstructuur toe die hem
de materiële steun moet verstrekken. Die structuur stemt overeen met een gemeente waar
hij zich moet inschrijven (verplichte plaats van inschrijving). Deze toewijzing wordt geregistreerd in het wachtregister.
Deze informatie moet vervolgens telkens worden geactualiseerd bij een verandering van
opvangstructuur.
Dat verband tussen een opvangstructuur en een rechthebbende vereist dat een plaats effectief beschikbaar is en dat de dispatching van Fedasil ervan op de hoogte wordt gehouden.
Bij gebrek aan een plaats wordt geen enkele structuur aangeduid en wordt de aanvrager
doorgezonden naar een ocmw waar hij financiële steun kan vragen.
Enkel Fedasil kan de verplichte plaats van inschrijving opheffen. Wanneer de aanvrager
echter een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden heeft gekregen, draagt de gemeente de inschrijving over van het wachtregister naar het vreemdelingenregister en wordt
de verplichte plaats van inschrijving automatisch geschrapt.
Bijzondere modaliteiten
•

De asielaanvrager heeft zijn aanvraag aan de grens ingediend. Hij wordt ondergebracht
in een gesloten centrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft geen recht op de
materiële steun van Fedasil.

12 Het wetsontwerp van 27 oktober 2011 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers (Parl. St. Kamer, DOC 530813/015) bepaalt dat Fedasil de materiële steun kan beperken vanaf de tweede
asielaanvraag.
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•
•
•

De asielaanvrager die afziet van materiële steun, heeft enkel recht op medische begeleiding ten laste van Fedasil.
Indien Fedasil beslist de verplichte plaats van inschrijving te schrappen, wordt de materiële steun vervangen door bijstand ten laste van het ocmw 13.
Wanneer de RVV een beslissing tot verwerping van de Dienst Vreemdelingenzaken opschort, heeft de aanvrager recht op materiële steun in afwachting van de beslissing ten
gronde.

2.1.4 Einde van het recht op materiële steun
In principe eindigt de materiële steun wanneer de asielprocedure wordt afgesloten, ongeacht of het statuut van vluchteling al dan niet wordt toegekend. De steun eindigt eveneens
wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken, los van de asielprocedure, aan de asielaanvrager
een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden toekent.
Einde van de asielprocedure
De toekenning van het statuut van vluchteling opent het recht op onbeperkt verblijf en een
recht op maatschappelijke integratie toegekend door een ocmw 14, in de vorm van een job of
van een inkomen voor maatschappelijke integratie, evenals een geïndividualiseerd project
van maatschappelijke integratie indien dat nodig is.
Indien het statuut van vluchteling wordt geweigerd, kan het CGVS of de RVV de aanvrager
subsidiaire bescherming toekennen. Die bescherming maakt een tijdelijk verblijf mogelijk
en opent het recht op sociale bijstand. Die bijstand, verstrekt door een ocmw 15, kan verschillende vormen aannemen (financiële steun gelijk aan het integratie-inkomen, hulp in
natura enz.)16.
Indien het statuut van vluchteling en de subsidiaire bescherming worden geweigerd, de
beroepsmogelijkheden zijn uitgeput en een bevel om het grondgebied te verlaten werd genotificeerd, eindigt de materiële steun bij het verstrijken van de termijn vastgesteld door
dat bevel17.
Het verband tussen het einde van het recht op materiële steun en het verstrijken van de
termijn vastgesteld door het bevel om het grondgebied te verlaten, werd in de wet op de
opvang ingevoerd door de programmawet van 30 december 2009. De wet preciseert dat de
materiële steun eindigt bij de einddatum van het bevel om het grondgebied te verlaten dat

13 Behalve in het geval van bijzondere omstandigheden ter uitvoering van artikel 13 van de opvangwet, komt die
schrapping er na een voorafgaand akkoord van het betrokken ocmw.
14 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
15 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
16 De personen die dat verblijfsrecht verkrijgen, moeten de opvangstructuur binnen een bepaalde termijn verlaten.
17 Of een termijn van vijf dagen na de datum waarop een negatieve beslissing definitief wordt en geen beroep meer
mogelijk is, indien deze termijn gunstiger is voor de rechthebbende van opvang.
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wordt gegeven bij het einde van de asielprocedure18. De wet somt eveneens de gevallen op
waarin de materiële steun kan worden verlengd na de asielprocedure (zie hieronder).
Toekenning van een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden
De materiële steun eindigt ook wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken, los van de asielprocedure, aan een asielaanvrager een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden
toekent. Het kan gaan om een vergunning die wordt toegekend als gevolg van een vraag
tot regularisatie die wordt ingediend parallel met de asielprocedure en die steunt op humanitaire of medische motieven. In dat geval krijgt de aanvrager recht op sociale bijstand van
het ocmw en eindigt de materiële steun van Fedasil zonder dat een definitieve beslissing
over de asielaanvraag is genomen.
2.1.5 Verlengingen van het recht op materiële steun
De wet op de opvang preciseert de gevallen waarin het recht op materiële steun kan worden
verlengd.
Artikel 7, § 1, bepaalt dat de materiële steun voor de uitgeprocedeerde asielaanvrager wordt
verlengd indien een lid van zijn familie of een persoon die op hem ouderlijk of toezichthoudend gezag uitoefent, de voorwaarden vervult om dat recht te genieten. De verlenging is
automatisch en vereist niet dat een aanvraag bij Fedasil wordt ingediend.
Artikel 7, § 2, voorziet in zes gevallen waarin Fedasil een verlenging van de materiële steun
aan de uitgeprocedeerde asielaanvrager kan verlenen.
1.	De asielaanvrager vraagt de machtiging om een lopend schooljaar te beëindigen. Die zal hem worden toegestaan indien hij een verlenging van het bevel om
het grondgebied te verlaten vraagt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
2.	De asielaanvraagster die langer dan zeven maanden zwanger is, kan in de
structuur blijven tot twee maanden na de bevalling.
3.	De asielaanvrager vraagt een verlenging van zijn bevel om het grondgebied
te verlaten vanwege de onmogelijkheid naar zijn land van oorsprong terug te
keren.
4.	De asielaanvrager, ouder van een Belgisch kind, kan een regularisatie om
humanitaire redenen in dat verband vragen en zijn recht op materiële steun
wordt verlengd tot de Dienst Vreemdelingenzaken over zijn verzoek uitspraak
heeft gedaan.
5.	De asielaanvrager die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer heeft ondertekend, heeft recht op een verlenging van de materiële steun tot de vertrekdatum vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Migratie.
6.	De asielaanvrager die de opvangstructuur wegens medische redenen niet kan
verlaten en die om die reden een aanvraag tot regularisatie heeft ingediend,
heeft recht op een verlenging van de materiële steun tot de beslissing van de

18 Behalve als deze vervaldag vroeger valt dan de datum waarop de laatste beslissing tot weigering definitief is
geworden. In dat geval is het op deze datum dat de materiële steun eindigt. In de praktijk is deze hypothese weinig
waarschijnlijk.
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Dienst Vreemdelingenzaken over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Deze
steun zal echter worden onderbroken indien Fedasil vaststelt dat de aanvrager
in staat is de structuur te verlaten.
Artikel 7, § 3, machtigt Fedasil de materiële steun uitzonderlijk te verlengen vanwege omstandigheden die samenhangen met de menselijke waardigheid.
Over het algemeen betekenen de verlengingen van het recht op materiële steun niet dat
de aanvrager de toestemming heeft in het land te verblijven. Wanneer de materiële steun
wordt verlengd in samenhang met de verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten waartoe de Dienst Vreemdelingenzaken heeft beslist, staat noch de ene noch de andere
beslissing gelijk met een verblijfsvergunning.
Met toepassing van de programmawet van 30 december 2009 geniet een uitgeprocedeerde
asielzoeker tot slot materiële steun totdat de termijn vastgelegd in een bevel om het grondgebied te verlaten is verstreken.
In de praktijk geeft de Dienst Vreemdelingenzaken niet systematisch een bevel om het
grondgebied te verlaten aan afgewezen asielzoekers en geeft hij er geen meer uit wanneer
een vraag tot regularisatie die werd ingediend vóór het einde van de asielprocedure in onderzoek is (zie hoofdstuk 1, punt 1.1.4).
2.1.6 Opvang na afloop van de procedure
Het belang dat moet worden gehecht aan de opvolging van het recht op opvang kan worden
geïllustreerd door het aantal personen die recht hebben op opvang terwijl hun asielprocedure is afgesloten.
Volgens de cijfers van Fedasil van begin december 2011 vertegenwoordigen die residenten
23 % van de gehuisveste personen (buiten uit urgentie geplaatsten en personen die in een
hotel verblijven) en zijn ze als volgt verdeeld:
•
•

•

5 % zijn personen van wie de asielaanvraag afgewezen is, van wie een regularisatieaanvraag 9bis of 9ter wordt onderzocht;
12 % zijn uitgeprocedeerde asielzoekers van wie het recht op materiële steun werd verlengd of gehandhaafd (tijdens de termijn van het beroep, de termijn om de opvangstructuur te verlaten of in afwachting van een bevel om het grondgebied te verlaten of van
een vrijwillige terugkeer);
6 % van de personen in het opvangnetwerk hebben een verblijfsdocument gekregen,
alsook een termijn om de opvangstructuur te verlaten. Het gaat om asielzoekers die
als zodanig erkend zijn, geregulariseerde personen en rechthebbenden van subsidiaire
bescherming.
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2.2

Exhaustiviteit van het wachtregister

2.2.1 Indiening van de asielaanvraag
De dispatching van Fedasil is gevestigd in hetzelfde gebouw als de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij ontvangt de asielaanvragers en op basis van het bewijs van indiening van een
asielaanvraag, wijst hij hen een opvangstructuur toe en registreert hij die toewijzing in het
wachtregister.
Het bepalen en verifiëren van het ontstaan van het recht op materiële steun leveren voor
Fedasil dan ook geen enkele moeilijkheid op.
2.2.2 Beslissingen van het CGVS, de RVV en de Raad van State
Zoals gepreciseerd in hoofdstuk 1, worden alle beslissingen van het CGVS, de RVV en de
Raad van State genoteerd in het wachtregister, behalve in de volgende gevallen:
•
•

beroep tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de RVV;
verzoek om vernietiging bij de Raad van State.

2.2.3 Uitdoven van het recht op materiële steun
Einde van de procedure en aflevering van het bevel om het grondgebied te verlaten
Wanneer een asielaanvrager wordt afgewezen en zijn beroepsmogelijkheden zijn uitgeput,
is het einde van de materiële steun gebonden aan de notificering van een bevel het grondgebied te verlaten (zie punt 2.1.4). Het is de datum van het verstrijken van dat bevel die het
einde van het recht op materiële steun bepaalt.
Het wachtregister bevat de data waarop de bevelen om het grondgebied te verlaten zijn opgesteld en genotificeerd. Er bestaat daarentegen geen gestructureerd gegevensveld dat het
mogelijk maakt op een gestandaardiseerde wijze de data van het verstrijken van die bevelen
te registreren.
Om de verstreken bevelen om het grondgebied te verlaten te kunnen opvolgen, moet de
volgende informatie met elkaar kunnen worden geassocieerd:
•

•

de uitvaardiging van het bevel om het grondgebied te verlaten met, in een gegevensveld
zonder vooraf gedefinieerde tekst, vermelding van de termijn om het grondgebied te
verlaten;
de notificering van dat bevel, met vermelding van de datum vanaf wanneer de termijn
om het grondgebied te verlaten begint te lopen.

Er bestaat geen sleutel om die registraties aan elkaar te koppelen.
Om de situaties van einde van het recht op materiële steun voortvloeiend uit een asielweigering te kunnen identificeren, zijn een geïndividualiseerde opvolging en een correcte
interpretatie van de gegevens dan ook noodzakelijk.
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De dienst van het rijksregister verklaart in zijn antwoord dat hij bereid is, in overleg met de
Dienst Vreemdelingenzaken en volgens zijn aanwijzingen, de structuur voor de registratie
van de informatie over de uitreiking en de notificering van een bevel om het grondgebied te
verlaten te herzien, om te voorzien in een vast veld waarin de vervaldatum van die bevelen
kan worden vermeld.
Verblijfsvergunning van meer dan drie maanden (inschrijving in het vreemdelingenregister)
De asielaanvrager die een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden bezit, heeft niet
langer recht op materiële steun, maar kan wel over andere types van steun beschikken (zie
punt 2.1.4).
Die vergunning wordt verkregen door ofwel de toekenning van het statuut van vluchteling,
ofwel de subsidiaire bescherming, ofwel een beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van een regularisatieaanvraag los van de procedure van de asielaanvraag.
Wanneer het statuut van vluchteling of de subsidiaire bescherming worden toegekend, kan
het einde van het recht op materiële hulp worden bepaald dankzij de informatie opgenomen in het wachtregister. De beslissingen van het CGVS en van de RVV worden er immers
geregistreerd.
Noch de vragen tot regularisatie ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, noch de
beslissingen daarover van deze dienst zijn daarentegen in het wachtregister opgenomen.
Fedasil en zijn partners kunnen echter het einde van het recht op materiële steun bepalen
in de gevallen waarin de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsrecht
van meer dan drie maanden openen. De persoon die dat recht verkrijgt, wordt dan immers
ingeschreven in het vreemdelingenregister door de administratie van de gemeente waar hij
verblijft.
Die overschrijving van het wachtregister naar het vreemdelingenregister is afhankelijk van
twee termijnen:
•
•

de termijn van de Dienst Vreemdelingenzaken om zijn beslissing aan de gemeentelijke
administratie mee te delen;
de termijn van de gemeentelijke administratie om de persoon in het vreemdelingenregister in te schrijven.

De dienst van het rijksregister heeft in zijn antwoord als oplossing gesuggereerd in het
koninklijk besluit van 1 februari 1995 te bepalen dat die aanvragen en de beslissingen over
die aanvragen zouden worden geregistreerd in het wachtregister, onder de administratieve
toestand van de asielaanvrager.
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Meervoudige asielaanvragen
Het wachtregister bewaart alle historische gegevens over een asielaanvrager. Fedasil kan
er dan ook de gegevens vinden die het mogelijk maken het aantal ingediende aanvragen te
identificeren om zo nodig de toekenning van materiële steun te weigeren aan een aanvrager
die meer dan drie aanvragen indient.
2.2.4 Verlenging van het recht op materiële steun
Om de verlenging van het recht op materiële steun toe te kennen, moet Fedasil beschikken
over informatie over het bestaan van een situatie die het recht op deze verlenging opent.
Vervolgens moet Fedasil de datum kunnen bepalen waarop ze eindigt.
Begin van de verlenging van het recht op materiële steun
De verlenging van het recht op materiële steun wordt automatisch toegekend aan de afgewezen asielaanvragers wanneer de asielaanvraag ingediend door een lid van hun familie in
behandeling is (artikel 7, § 1, van de wet op de opvang, zie punt 2.1.5).
Het wachtregister bevat voor elke asielaanvrager het inschrijvingsnummer van elk van de
leden van zijn familie. De informatie is dus beschikbaar, maar vereist dat de gegevens van
de andere gezinsleden worden geraadpleegd.
De wet op de opvang (artikel 7, § 2 en 3) preciseert eveneens de gevallen waarin Fedasil een
verlenging van de materiële steun kan toekennen op basis van een aanvraag van de rechthebbende op opvang. Die gevallen worden uiteengezet in punt 2.1.5.
Die aanvragen tot verlenging en de door Fedasil genomen beslissingen worden niet in het
wachtregister opgenomen.
In sommige gevallen waarin artikel 7, § 2, voorziet, moet de vraag om verlenging van het
bevel om het grondgebied te verlaten of van de verblijfsvergunning bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden ingediend parallel met de vraag tot verlenging van het recht op materiële steun.
Het wachtregister bevat niet de vragen tot verlenging van bevelen om het grondgebied te
verlaten of van verblijfsvergunning die worden ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In die situaties vraagt Fedasil dat een afschrift van de aan de Dienst Vreemdelingenzaken gerichte verzoeken zou worden gevoegd bij de aanvraag tot verlenging van de materiële
steun.
Einde van de verlenging van het recht op materiële steun
De datum bepalen waarop de situatie die aanleiding heeft gegeven tot de verlenging van de
materiële steun eindigt, is een meer complexe taak. De door de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen aanvragen en de beslissingen die een impact hebben op die steun, worden
immers niet opgenomen in het wachtregister.
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In de gevallen van verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten bijvoorbeeld,
om het schooljaar te beëindigen, of in geval van onmogelijkheid om naar het land van oorsprong terug te keren, eindigt de materiële steun bij de notificering van de beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken om de verlenging van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, te weigeren of bij het ten einde lopen van die termijn of van de verlenging. Deze informatie komt niet voor in het wachtregister.
De dienst van het rijksregister preciseert in zijn antwoord dat de gevallen van verlenging
(en van einde van de verlenging) van het recht op materiële steun zouden kunnen worden
geregistreerd bij de informatie die in het wachtregister wordt vermeld. Er zou een nieuw
type van specifieke informatie moeten worden gecreëerd, er zouden registratiestructuren
voor verschillende types van mogelijke gevallen moeten worden ingevoerd en men zou expliciet moeten aangeven wie met die registratie belast is. Het koninklijk besluit van 1 februari 1995 zou daartoe moeten worden aangepast.
Vraag tot regularisatie van het verblijfsrecht wegens humanitaire redenen
De asielaanvragers die een vraag tot regularisatie wegens humanitaire redenen hebben ingediend, behouden hun recht op materiële steun aangezien hen geen enkel bevel om het
grondgebied te verlaten, zal worden genotificeerd (zie hoofdstuk 1, punt 1.1.4).
Noch de indiening van die verzoeken, noch de beslissingen die de Dienst Vreemdelingenzaken in dat verband neemt, komen echter voor in het wachtregister.
Om de evolutie van het recht op materiële steun in die gevallen te volgen, moet Fedasil op
de hoogte worden gebracht van de administratieve toestand van de asielaanvrager. Die toestand hangt af van zowel de asielprocedure als van de regularisatieprocedure die parallel
door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt behandeld.
Voorts deelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de POD Maatschappelijke Integratie informatie mee over de beslissingen over de aanvragen tot verblijfsvergunning die hij toekent
in het kader van regularisatieverzoeken om humanitaire of medische redenen. De POD
ontvangt een dagelijkse lijst en een samenvattende maandelijkse lijst die ook nuttig zouden
kunnen zijn voor Fedasil, ook al gaat het niet enkel om asielaanvragers die materiële steun
ontvangen.

2.3

Kwaliteit van de informatie

De maatregelen ter controle van de kwaliteit van de in het wachtregister geregistreerde
gegevens, werden besproken in punt 1.3.1.
In tabel 2 (punt 1.3.2) werden de termijnen vermeld waarbinnen het CGVS, de RVV en de
Raad van State informatie registreren in het wachtregister.
De onderstaande tabel toont de termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken de
asielaanvragen en de resultaten van de voorafgaande onderzoeken registreert.

ASIELAANVRAGEN / 45

Tabel 3 – Termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissingen in 2009 registreerde
in het wachtregister
Totaal
aantal
registraties

Omschrijving van de ingevoerde codes

Maximale
invoertermijn
in 95 % van de
registraties (in
kalenderdagen)

Ontvangen asielaanvragen

17.599

1

Beslissingen waarbij het verblijf wordt geweigerd en het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten (ander land dat
bevoegd is om de asielaanvraag te behandelen – Verordening
Dublin II)

1.282

29

Beslissing waarbij wordt geweigerd meervoudige aanvragen in
overweging te nemen

2.348

0

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de dienst van het rijksregister
Deze analyse toont aan dat de asielaanvragen en afwijzingen in geval van meervoudige
aanvragen onverwijld worden geregistreerd (binnen de 24 uur).
Beslissingen waarbij het verblijf wordt geweigerd en het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten omdat een andere EU-lidstaat bevoegd is (Verordening Dublin II), worden
daarentegen binnen een langere termijn geregistreerd waardoor het risico ontstaat dat onterecht materiële steun wordt toegekend.
Voorts tonen de statistieken over de invoertermijnen in 2009 van de notificeringen van de
bevelen om het grondgebied te verlaten die de dienst van het rijksregister voorlegde (zie
tabel hieronder) aan dat de invoertermijn van de bevelen om het grondgebied te verlaten
te lang is, gelet op het belang van deze handelingen voor de bepaling van het einde van het
recht op opvang.
Tabel 4 – Notificeringen van een bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd in 2009 en ingevoerd in het wachtregister: aantal en termijnen
Aantal registraties
Dienst
Vreemdelingenzaken

Notificering per post

1.905

10 % ≥ 20 dagen

5 % ≥ 28 dagen

Notificering via
overhandiging

1.379

10 % ≥ 6 dagen

5 % ≥ 10 dagen

3.285

10 % ≥ 12 dagen

5 % ≥ 24 dagen

116

10 % ≥ 88 dagen

5 % ≥ 246 dagen

3.401

10 % ≥ 15 dagen

5 % ≥ 27 dagen

Notificering per fax
Totaal

Gemeenten
Totaal

Termijnen

1

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de dienst van het rijksregister
In 2009 werden de notificeringen van bevelen om het grondgebied te verlaten in 10 % van
de gevallen pas na twee weken of meer ingevoerd. Een dergelijke termijn kan ertoe leiden
dat de onterechte toekenning van materiële steun aansleept en is niet bevorderlijk voor een
efficiënt beheer van de opvangcapaciteit.
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De notificeringen worden veelal in het wachtregister ingevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en, in mindere mate, door de gemeenten (zij registreerden 116 notificeringen van
bevelen om het grondgebied te verlaten op een totaal van 3.401 in 2009).

2.4

Toegang tot de informatie

2.4.1 Context
Het is de verantwoordelijkheid van Fedasil om materiële steun te verstrekken aan wie opgevangen wordt. Fedasil moet nagaan of het recht nog geldt en er een einde aan stellen
wanneer het is uitgedoofd.
In de praktijk zijn het de opvangstructuren die de materiële steun verstrekken (centra van
Fedasil, partners en lokale opvanginitiatieven) die dat recht moeten opvolgen.
De centrale administratie van Fedasil laat echter niet aan elke opvangstructuur weten dat
het recht op materiële steun van een resident gaat eindigen. Fedasil gaat ervan uit dat de
maatschappelijk werkers normaal over die informatie beschikken aangezien ze de asielaanvragers bijstaan en begeleiden bij de administratieve stappen.
Voor het Rekenhof betekent die organisatie van het recht op materiële steun dat:
•

•
•

elke opvangstructuur moet beschikken over de relevante gegevens om te kunnen vaststellen vanaf wanneer de asielzoekers die er worden opgevangen, geen recht meer hebben op materiële steun. Daartoe moet de informatie over de lokalisering van de asielaanvragers perfect up to date zijn;
de informatie doeltreffend en doelmatig naar die structuren moet doorstromen;
de centrale administratie van Fedasil toegang moet hebben tot die informatie om zich
ervan te vergewissen dat die opvolging goed werkt.

Rekening houdend met het feit dat Fedasil geen lijsten trekt uit het wachtregister op basis
van relevante criteria om de gegevens te distilleren die nuttig zijn voor de opvangstructuren, en dat hij dat ook niet aan de dienst van het rijksregister heeft gevraagd, hangt de goede
werking van de opvangstructuren dus af van de toegang die ze hebben tot die informatie.
Die toegang vergt een juridisch omkaderde voorafgaande machtiging. Bovendien moet de
dienst van het rijksregister de verbinding fysiek mogelijk maken en moeten de opvangstructuren het initiatief nemen om de gegevens te gaan opzoeken.
De toegang is dus enkel nuttig als de opvangstructuren de informatie in het wachtregister
effectief raadplegen.

2.4.2 Juridische toegang tot de gegevens van het wachtregister
Het wachtregister raadplegen en de erin opgeslagen informatie doorspelen, is enkel mogelijk als daarvoor machtiging is verleend. Die machtiging wordt gegeven door het sectoraal
comité van het rijksregister, dat werd ingesteld bij de Commissie voor de Bescherming van
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de Persoonlijke Levenssfeer 19. De toegang tot het wachtregister beperkt zich tot bepaalde
gegevens.
De opvangcentra van Fedasil20 en de ocmw’s21 hebben ambtshalve toegang tot het wachtregister, maar de partners die via een overeenkomst aan Fedasil zijn gelinkt, moeten een
aanvraag indienen bij het sectoraal comité22.
Geen enkele partner van Fedasil heeft een aanvraag ingediend om toegang te krijgen tot
het wachtregister.
De dienst van het rijksregister wijst er in zijn antwoord op dat hij er altijd van uitging dat er
geen onderscheid is tussen federale opvangcentra en partner-opvangcentra.
De dienst van het rijksregister vindt het niettemin nuttig dat Fedasil:
•
•

een "globaal dossier" bij het sectoraal comité van het rijksregister zou indienen in verband met de toegang van alle opvangstructuren;
dat het de nodige schikkingen zou treffen opdat alle structuren van het opvangnetwerk
een verbinding met het rijksregister zouden hebben (raadpleging in real time) en de op
de FTP-server opgeslagen bestanden zouden ophalen (zie verder).

Hij houdt zich ter beschikking van Fedasil om het "globaal dossier" voor te bereiden en de
verbindingen met het register tot stand te brengen.
2.4.3 Fysieke toegang tot de gegevens van het rijksregister
De toegang tot het wachtregister verloopt via een rechtstreekse verbinding of via een beveiligde server van de dienst van het rijksregister, middels het communicatieprotocol FTP
(File Transfer Protocol).
Verbinding met het wachtregister
De verbinding met het wachtregister maakt het mogelijk de dossiers van asielzoekers te
raadplegen in zoverre dat is toegelaten. Een dergelijke toegang tot de gegevens is nuttig als
men een dossier wil inkijken, maar blijkt inefficiënt voor de opvolging van het recht op materiële steun. Dit impliceert immers dat de gegevens van elke persoon regelmatig worden
nagekeken om te zien of zijn administratieve situatie eventueel is gewijzigd.

19 Artikel 5, 1e lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister.
20 Koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de
informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking tot de
vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven.
21 Koninklijk besluit van 2 december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en
bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt
geregeld.
22 Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 8 augustus 1983 kunnen sommige instellingen die opdrachten van
openbare dienst uitoefenen, toegang krijgen tot de informatie die nodig is om de taken van openbaar nut te vervullen die hen door of krachtens een wet zijn opgedragen. Dat is hier het geval aangezien artikel 62 van de wet op de
opvang Fedasil machtigt om de organisatie van de materiële steun aan partners toe te vertrouwen.
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Slechts vier van de achttien opvangcentra van Fedasil hebben een fysieke verbinding met
het wachtregister. Drie van hen hebben van die verbinding gebruik gemaakt in 2010.
Wat de partners van Fedasil betreft, heeft enkel Rode Kruis Vlaanderen een verbinding
(zonder machtiging) en het gebruikt die verbinding om opzoekingen te doen in het wachtregister.
Wat de ocmw’s betreft, zij kunnen de gegevens over de asielzoekers die ze opvangen, raadplegen door gebruik te maken van hun verbinding met de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
FTP-server van de dienst van het rijksregister
Bij de oprichting van het wachtregister in 1994 heeft de dienst van het rijksregister een
procedure ontwikkeld om elke opvangstructuur te kunnen informeren over belangrijke
wijzigingen in de administratieve situatie van de asielzoekers die er worden opgevangen.
Bij elke wijziging produceerde het systeem een fiche met informatie over de wijziging en die
fiche werd in papieren vorm verstuurd naar de betrokken opvangstructuur.
Sinds de uitbouw van de communicatie via een FTP-server in 2007, wordt die informatie
niet langer per post verstuurd, maar is ze beschikbaar in een bestand dat elke opvangstructuur vanaf een server moet downloaden.
Het is de verplichte plaats van inschrijving die bepaalt bij welke opvangstructuur de informatie terecht moet komen. Als de asielzoeker geen recht meer heeft op materiële steun,
gaat de informatie naar de laatste structuur waar hij werd opgevangen.
In december 2007 werd de informatieverspreiding gemoderniseerd. De opvangstructuren
werden geïnformeerd en kregen de vraag om aan het rijksregister de gegevens mee te delen
van een persoon die dan fysiek toegang zou krijgen tot de server.
Die fysieke toegang tot de FTP-server werd echter gecreëerd zonder na te gaan of het sectoraal comité van het rijksregister een toegangsmachtiging had gegeven.
In de praktijk zijn de partners van Fedasil die toegang hebben tot de bestanden, niet in het
bezit van de vereiste machtiging.

De dienst van het rijksregister heeft alle ocmw's en ook alle federale opvangcentra en partners van Fedasil via een omzendbrief van 4 oktober 2010 herinnerd aan de beschikbare
instrumenten.
Volgens het Rekenhof zou die informatie systematisch moeten worden gegeven wanneer
een nieuwe opvangstructuur wordt opgericht of wanneer door Fedasil een nieuwe partner
wordt aangewezen, en dit in samenwerking met de dienst van het rijksregister.
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Doelmatigheid van de communicatie via de FTP-server van het rijksregister
Het informatiesysteem dat de dienst van het rijksregister heeft uitgebouwd, zorgt ervoor
dat de opvangstructuren op doelmatige wijze relevante informatie ontvangen, zodat ze de
administratieve situatie kunnen opvolgen van de asielzoekers die ze opvangen. Door enkel
de wijzigingen mee te delen, omzeilt het systeem de omslachtige raadpleging dossier per
dossier, die inherent is aan het wachtregister.
Het informatiesysteem wordt echter op vrijwillige basis gebruikt. Fedasil stimuleert en coördineert het gebruik ervan niet.
In de praktijk varieert het gebruik van de elektronische bestanden op de FTP-server van
opvangstructuur tot opvangstructuur, zoals blijkt uit de in punt 2.4.4 beschreven analyse
van de downloadstatistieken voor de maand juli 2010.
Bijwerking van de verplichte plaats van inschrijving
Zoals eerder uitgelegd, kunnen de bestanden van de FTP-server op basis van de verplichte
plaats van inschrijving naar de opvangstructuren worden geleid.
De dispatching van Fedasil is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verplichte plaats
van inschrijving. Soms wordt hij echter niet of met vertraging ingelicht over het vertrek van
een asielaanvrager uit het opvangnetwerk of van zijn overdracht naar een ander opvangcentrum. Deze dienst voert die wijzigingen die hem worden meegedeeld, bovendien soms met
vertraging in wegens de werkbelasting.
Vervolgens wordt de verplichte plaats van inschrijving automatisch geschrapt wanneer de
asielaanvrager wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister na afloop van een tweevoudige termijn (zie punt 2.2.3).
De laatste verplichte plaats van inschrijving van de opvanggerechtigde blijft daarentegen
in het wachtregister staan omdat de dispatching niet overgaat tot de schrapping van de
verplichte plaats van inschrijving van personen van wie de asielaanvraag wordt geweigerd
en die de opvangstructuur om die reden verlaten.
Het Rekenhof onderstreept dat er twee nadelen zijn aan het onjuist invoeren van de
verplichte plaats van inschrijving. Ten eerste wordt de informatie niet meer naar de opvangstructuur in kwestie geleid. Ten tweede beschikt Fedasil via die weg niet meer over
betrouwbare informatie over het effectief verstrekken van materiële steun of over de beschikbare opvangplaatsen.
Fedasil preciseert in dat verband dat de dispatching dagelijks over het aantal beschikbare
plaatsen wordt geïnformeerd via een personeelslid van elke opvangstructuur.
Fedasil wijst er in zijn antwoord aan het Rekenhof bovendien op dat het wettelijk gezien de
verplichte plaats van inschrijving niet mag schrappen als de opvanggerechtigde geen recht
op materiële steun meer heeft en hij de opvangstructuur van Fedasil verlaat (asielprocedure
afgesloten en bevel om het grondgebied te verlaten genotificeerd).
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De dienst van het rijksregister onderstreept in zijn antwoord dat er nog geen werk is gemaakt van gestructureerde en efficiënte processen en procedures voor de opvolging van de
administratieve toestand en van de huisvesting van de asielaanvragers in de opvangstructuren.
Hij voegt eraan toe dat Fedasil op zijn website aankondigde dat zijn netwerk 22.873 personen opving op 1 oktober 2011, terwijl het rijksregister 28.646 personen telde waarvoor een
verplichte plaats van inschrijving in het wachtregister werd vermeld.
2.4.4 Effectieve raadpleging van de gegevens
Het Rekenhof heeft onderzocht of de opvangstructuren de gegevens van het wachtregister
raadplegen. Uit gegevens van de dienst van het rijksregister blijkt dat weinig opvangstructuren toegang hebben tot de gegevens en deze gegevens gebruiken.
Van de achttien Fedasilcentra hebben er aldus slechts elf fysieke toegang tot de FTP-server.
Tussen januari en juli 2010 hebben slechts acht ervan ook effectief gegevens gedownload.
Hoe vaak ze het register raadplegen, varieert van centrum tot centrum.
Als men bij die acht centra nog de drie centra optelt die effectief gebruik hebben gemaakt
van hun verbinding met het wachtregister, komt men tot de vaststelling dat slechts elf van
de achttien Fedasilcentra de gegevens in het wachtregister hebben geraadpleegd.
De zeven andere centra hebben de gegevens in het wachtregister niet geraadpleegd. Zij
baseren zich dus voornamelijk op de informatie die de maatschappelijk werkers bij de asielzoekers vergaren om het recht op materiële steun op te volgen, of ze baseren zich op de
informatie of bevestigingen die ze krijgen van de dispatching van Fedasil.
2.4.5 Gegevensbanken van Fedasil
Gegevensbank Adabase
Het Rode Kruis van België, een partner van Fedasil, heeft een gegevensbank ontwikkeld
om de bezetting van zijn centra en de gegevens over de asielzoekers die er verblijven, te
beheren. Deze toepassing biedt meer bepaald de mogelijkheid bezettingsstatistieken op te
stellen.
Adabase wordt sinds enkele jaren eveneens door de door Fedasil beheerde opvangcentra
gebruikt.
Adabase bevat informatie over de bewoners (persoonlijke gegevens, etappes van de procedure, sociale gegevens die nuttig zijn voor de omkadering van het dagelijks leven).
Al die gegevens moeten worden ingevoerd door de sociale werkers, vermits Adabase niet
met een andere databank zoals het wachtregister is verbonden.
Er bestaat echter geen verbinding tussen de gegevens van het Rode Kruis en die van Fedasil
en deze toepassing wordt niet gebruikt door de andere opvangstructuren.
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De asielprocedure en de bezetting van het netwerk kan enkel door middel van die gegevensbank Adabase worden opgevolgd als binnen elke opvangstructuur de beslissingen worden geregistreerd die:
•
•
•
•

hun ofwel worden meegedeeld door de asielinstanties (bv. de bevelen om het grondgebied te verlaten en de regularisatieaanvragen);
hun ofwel worden meegedeeld door de asielaanvrager;
ofwel worden overgenomen uit het wachtregister;
ofwel afkomstig zijn uit Evibel en hun op verzoek door de dispatching worden meegedeeld.

Dat overtikken van gegevens die reeds in het wachtregister aanwezig zijn, vermenigvuldigt
de risico's op fouten. Bij het invoeren van de gegevens in die gegevensbank kan men bovendien niet de kwaliteitscontroles genieten die door de asielinstanties en de dienst van het
rijksregister voor het wachtregister zijn ingesteld.
In Adabase kan men de gegevens van de asielprocedure slechts dossier per dossier inkijken.
Die gegevensbank kan volgens het Rekenhof helpen voor het beheer van elke opvangstructuur, maar is geen betrouwbaar alternatief voor het wachtregister en vormt voor Fedasil
niet het instrument dat het nodig heeft om het recht op materiële steun op te volgen.
Agratoproject
Fedasil wijst er in zijn antwoord op dat het aan een nieuw project (Agrato) werkt, dat een
gegevensbank tot stand wil brengen om zijn activiteiten inzake opvangbeheer te ondersteunen. Het wil dat project in 2013 beëindigen.
Deze gegevensbank, die op het getouw werd gezet sinds de audit van het Rekenhof, zou een
gecentraliseerde toegang tot de voor de opvangstructuren, voor de dispatching en voor de
centrale diensten van Fedasil noodzakelijke informatie mogelijk moeten maken. Ze zou
meer bepaald de informatie groeperen die nuttig is voor het bepalen van het recht op opvang en voor de opvolging van de bezetting van het netwerk.
Fedasil zou zijn eigen gegevens in dat systeem invoeren en deze aanvullen met externe
gegevens. Zo geeft het agentschap aan de gegevens van het wachtregister erin te willen
opnemen en hieraan bovendien gegevens van de applicatie Evibel van de Dienst Vreemdelingenzaken te willen koppelen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de toegang tot de informatie efficiënter zou kunnen worden gemaakt als deze gegevensbank de mogelijkheid biedt automatisch informatie aan te
maken die nuttig is voor het bepalen van het einde van het recht op materiële steun en voor
de opvolging van de bezetting van het netwerk.
Het onderstreept echter dat dat project nog in de kinderschoenen staat en dat voor de uitwerking ervan akkoorden moeten worden gesloten om de gegevens van andere databanken
te integreren.
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Volgens het Rekenhof mag de tenuitvoerlegging van dat project geen hinderpaal vormen
om in het wachtregister alle gegevens te registreren die nuttig zijn voor andere tussenkomende partijen. De volledigheid van het wachtregister en een betere toegang tot de erin
opgenomen gegevens moeten prioriteiten zijn.
Het wachtregister werd immers gecreëerd om alle publieke actoren die tussenkomen in
de asielprocedure en in de toekenning van materiële of sociale steun in de mogelijkheid
te stellen op elk ogenblik de administratieve toestand te kennen van de personen die een
asielaanvraag hebben ingediend.
Die doelstelling kan enkel worden gehaald door de acties te ondernemen die in dit verslag
worden aanbevolen in verband met de beschikbaarheid en de actualiteit van de gegevens.
2.4.6 Toepassing van de Dienst Vreemdelingenzaken (Evibel)
De dispatching van Fedasil heeft toegang tot de centrale applicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken (Evibel), die het mogelijk maakt alle gegevens in het wachtregister, specifieke
gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken en een gedigitaliseerde versie van de documenten in verband met de administratieve toestand van de asielaanvrager (zoals vonnissen, enz.) te raadplegen.
Door die toegang kan Fedasil aan alle informatie die het nodig heeft en die ontbreekt in het
wachtregister, namelijk:
•

•
•

de aanvragen tot verlenging van bevelen om het grondgebied te verlaten en regularisatieaanvragen, alsook de beslissingen die werden genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken;
de beslissingen die de RVV neemt wanneer een beroep tot nietigverklaring is ingeleid
tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken;
de aard van de annulatiebeslissingen die worden genomen door de Raad van State.

Evibel groepeert bovendien per gezin de individuele dossiers van de betrokken personen,
zodat de opvolging makkelijker wordt.
In de praktijk kunnen de centra van het Fedasilnetwerk, wanneer ze worden geconfronteerd met een situatie waarin het wachtregister niet volstaat, een beroep doen op de dispatching om de Evibelapplicatie te raadplegen.
Deze oplossing houdt echter aanzienlijke nadelen in. Het Rekenhof herinnert er immers aan dat het wachtregister, overeenkomstig de doelstellingen ervan, de exhaustieve
informatiebron moet zijn die alle betrokken overheden de mogelijkheid biedt de administratieve toestand van de asielaanvragers na te gaan.
Bovendien is het gebruik van Evibel niet efficiënt door de volgende tekortkomingen:
•

Evibel is een interne applicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken en dus niet bestemd
om als informatiesysteem voor andere instellingen te fungeren.
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•
•

•

De dispatching van Fedasil heeft als enige toegang tot de informatie.
De gegevens die in de individuele dossiers worden geregistreerd in de vorm van digitale
documenten, moeten sequentieel worden geraadpleegd, d.w.z. pagina per pagina, zoals
in een papieren dossier.
De centralisatie van de informatieaanvragen van de opvangstructuren dreigt de dispatching op te zadelen met een extra werklast bovenop de – al kritieke – werklast die voortvloeit uit de toewijzing van opvangstructuren, wat weegt op de antwoordtermijnen.

Het gebruik van de applicatie Evibel moet dus een tijdelijke oplossing blijven in afwachting
dat de nodige verbeteringen worden aangebracht in het wachtregister.
De Dienst Vreemdelingenzaken preciseert tot slot in zijn antwoord dat Fedasil toegang
heeft tot zijn gegevensbank via een machtiging die door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is gegeven. De gegevens waartoe het krachtens die
machtiging toegang heeft, zijn beperkt. De structuur van deze gegevensbank maakt het
echter niet mogelijk de toegang enkel tot die informatie te beperken. Fedasil heeft dus
toegang tot gegevens waarvoor het niet de instemming van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft gekregen.

2.5

Controle van het recht op opvang door Fedasil

Fedasil wijst erop in zijn antwoord dat het bepaalde controles uitoefent om te zien of het
recht op materiële steun bestaat en dat het daarover informatie meedeelt aan de opvangcentra.
Die controles zijn de volgende:
•

•

•
•

•

Als een vraag tot wijziging van de verplichte plaats van inschrijving voor een opvanggerechtigde aan de dispatching wordt voorgelegd, wordt systematisch geverifieerd of hij
recht op opvang heeft.
Als de juridische dienst van de centrale administratie een dossier onderzoekt en vaststelt dat een begunstigde geen recht op opvang meer heeft, brengt hij het betrokken
centrum daarvan op de hoogte.
Een cel is belast met het uitvoeren van controles op het recht op opvang van personen
die in het opvangnetwerk van partners verblijven.
De gewestelijke medewerkers die belast zijn met de contacten met de lokale opvanginitiatieven, onderhouden hiermee dagelijkse contacten. Die contacten hebben onder andere betrekking op de opvolging van het recht op opvang.
Wat de centra van het Fedasilnetwerk betreft, worden ook controles op het recht op
opvang uitgevoerd.

Als naar aanleiding van die verschillende controles blijkt dat iemand geen recht meer heeft
op materiële steun, wordt de opvangstructuur uitgenodigd om hieraan iets te doen.
Het Rekenhof onderstreept dat de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het recht op
materiële steun bij de opvangstructuren ligt.
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De centrale administratie van Fedasil volgt dat recht niet systematisch op en deelt aan de
verantwoordelijken van de opvangstructuren niet systematisch de nodige informatie mee
om dat recht op te volgen en om te bepalen wanneer dat recht eindigt. Bij gebrek aan een
gecentraliseerde informaticatool zou die informatie trouwens ook niet op efficiënte manier
kunnen worden voortgebracht.
De door de centrale administratie verspreide informatie heeft betrekking op individuele
dossiers waarin fouten werden vastgesteld bij het onderzoek van een vraag tot verlenging
van de materiële hulp of bij gerichte controles.
Volgens het Rekenhof zal men het risico dat de opvolging van de materiële steun niet op
gelijke wijze in heel het netwerk wordt verzekerd, enkel volledig in de hand kunnen houden
als Fedasil over een informatiesysteem beschikt waarin alle relevante informatie wordt vergaard die een opvolging van alle begunstigden mogelijk maakt. In dat opzicht moet voorrang worden gegeven aan het wachtregister als informatiebron.

2.6

Conclusies en aanbevelingen (Fedasil)

2.6.1 Conclusies
Fedasil ontvangt van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de instanties die tussenkomen
bij de asielprocedure niet alle informatie die nodig is om het recht op materiële steun te
bepalen.
Bovendien is de toegang tot de beschikbare informatie niet op doeltreffende en doelmatige
wijze verzekerd. Deze toegang beantwoordt niet aan de noden van de gedecentraliseerde
organisatie van de toekenning van de materiële steun en van de opvolging ervan.
Exhaustiviteit van het wachtregister
Fedasil ondervindt geen enkel probleem om het recht op materiële steun te bepalen en na
te gaan wanneer het ontstaat.
Het is daarentegen ingewikkelder om te bepalen wanneer dat recht eindigt of wordt verlengd als het statuut van vluchteling of van subsidiaire bescherming niet wordt toegekend.
Overeenkomstig de reglementering en de doelstellingen ervan zou het wachtregister een
exhaustieve informatiebron moeten zijn die alle betrokken overheden in staat stelt de administratieve toestand van de asielzoekers te bepalen.
Het Rekenhof stelt in dat verband vast dat Fedasil in het wachtregister niet alle aanvragen,
beroepschriften en beslissingen kan terugvinden met betrekking tot de Dienst Vreemdelingenzaken of de instanties die tussenkomen in de asielprocedure en die een weerslag
kunnen hebben op het recht op opvang.
Er ontbreken immers vier soorten informatie in het wachtregister:
1. 	

De door de RVV gewezen arresten naar aanleiding van beroepen tegen beslissingen
van de Dienst Vreemdelingenzaken en de vragen tot opschorting van die beslissingen.
Deze beslissingen kunnen echter een impact hebben op het recht op materiële steun.
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2. 	

3. 	

4. 	

De aard van de beslissingen die de Raad van State heeft genomen naar aanleiding van
annulatieberoepen.
Indien de Raad van State een arrest van de RVV verbreekt, wordt de asielprocedure
opnieuw geopend en wordt het recht op materiële steun voortgezet. In het andere
geval stopt de materiële steun op de einddatum van het bevel om het grondgebied te
verlaten.
De einddatum van de bevelen om het grondgebied te verlaten.
Het handhaven van de materiële steun voor een uitgeprocedeerde asielzoeker zonder
verdere beroepsmogelijkheid is gekoppeld aan de einddatum van het bevel om het
grondgebied te verlaten. De einddatum staat niet vermeld in een gestandaardiseerd
veld en om deze te bepalen, is het nodig de gegevens goed te kunnen interpreteren.
Bovendien worden de verzoeken tot verlenging van die bevelen en de door de Dienst
Vreemdelingenzaken genomen beslissingen die eruit voortvloeien, niet geregistreerd.
Die informatie is belangrijk, niet alleen om te bepalen wanneer de materiële steun
eindigt, maar ook om uitspraak te doen over bepaalde vragen tot verlenging van die
hulp of om een einde te maken aan die verlenging.
De regularisatieaanvragen voor humanitaire of medische redenen en de beslissingen
van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Door de wijzigingen in de wet betreffende de opvang en de rechtspraak van de RVV
inzake beroepsprocedures tegen de door de Dienst Vreemdelingenzaken uitgevaardigde bevelen om het grondgebied te verlaten, is Fedasil verplicht de evolutie van
de door de Dienst Vreemdelingenzaken behandelde regularisatieprocedures op te
volgen.
De informatie hierover zou Fedasil in staat stellen zijn informatie over het statuut van
de rechthebbenden van de opvang te vervolledigen en de stopzetting van de materiële
steun (of een verlenging van die steun) beter te organiseren, bijvoorbeeld in de gevallen waarin een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden wordt toegekend.

Door gebruik te maken van de Evibeltoepassing van de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen de meeste leemten in het wachtregister worden ondervangen, maar deze oplossing mag
geen excuus zijn om geen verbeteringen aan het wachtregister aan te brengen.
Actualiteit van de gegevens
Het Rekenhof heeft geanalyseerd hoeveel tijd de Dienst Vreemdelingenzaken nodig heeft
om gegevens in het wachtregister in te voeren. Uit de resultaten blijkt dat de asielaanvragen en de afwijzingen wegens veelvuldige aanvragen onverwijld worden geregistreerd,
d.w.z. binnen 24 uur. Er is daarentegen een te lange registratietermijn vastgesteld voor de
weigeringen van het verblijfsrecht gekoppeld aan een bevel om het grondgebied te verlaten
(wanneer een andere lidstaat van de EU bevoegd is) en in het algemeen voor de notificaties
van bevelen om het grondgebied te verlaten.
Deze vertragingen kunnen ertoe leiden dat onterecht materiële steun wordt toegekend.
Doeltreffendheid en doelmatigheid
Het verlenen van materiële steun gebeurt op gedecentraliseerde wijze. De opvangstructuren moeten instaan voor het opvolgen van het recht op materiële steun en het bepalen van
het tijdstip waarop deze stopt.
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Aangezien belangrijke gegevens niet zijn gestandaardiseerd en het wachtregister slechts op
beperkte manier kan worden bevraagd (per dossier) vereist het identificeren van de gevallen waarin het recht eindigt een geïndividualiseerde opvolging en een correcte interpretatie van de gegevens.
Bovendien leveren noch Fedasil, noch de dienst van het rijksregister, op zijn verzoek, lijsten
af die uit het wachtregister zijn getrokken op basis van relevante criteria om de gegevens te
filteren die voor elke opvangstructuur nuttig zijn.
Die organisatie van de opvolging van het recht op materiële steun kan enkel werken als elke
opvangstructuur over een doeltreffende en doelmatige toegang beschikt tot de informatie
om dat recht te kunnen opvolgen. Fedasil moet bovendien aan de hand van controles het
risico dat die opvolging niet in het hele netwerk op gelijke wijze wordt verzekerd, kunnen
beheersen.
Voor de toegang tot de gegevens van het wachtregister zijn een machtiging (juridische toegang) en een verbinding (fysieke toegang) nodig.
Om de gegevens van het wachtregister te raadplegen, moet de opvangstructuur beschikken
over een directe verbinding met het wachtregister of, via een server, de bijwerkingen van de
bestanden downloaden die de wijzigingen bevatten die betrekking hebben op de asielzoekers die bij haar structuur zijn ingedeeld.
Het Rekenhof heeft op dat vlak verschillende anomalieën vastgesteld.
De achttien centra van Fedasil, alsook de ocmw’s, zijn gemachtigd om de informatie van
het wachtregister te raadplegen, maar slechts vier centra hebben een directe verbinding en
slechts elf hebben fysieke toegang tot de server. Tussen januari en juli 2010 hebben slechts
elf van de achttien Fedasilcentra al dan niet rechtstreeks de gegevens van het wachtregister
geraadpleegd.
De partners van Fedasil hebben bovendien een machtiging nodig om de gegevens van het
wachtregister te raadplegen. Geen enkele partner heeft een aanvraag ingediend. Het Rekenhof constateert dat een van de partners een rechtstreekse verbinding gebruikt en dat
de meeste andere partners de uit het wachtregister afkomstige bijgewerkte bestanden van
de server ophalen.
Fedasil beschikt over een rechtstreekse toegang tot het wachtregister. Aangezien de gegevens slechts voor één asielzoeker tegelijk kunnen worden geraadpleegd, is het niet gemakkelijk te zorgen voor een controle op het al dan niet blijven bestaan van het recht op opvang
en voor de opvolging ervan door de partners. Het Rekenhof merkt in dat verband op dat
Fedasil geen maatregel heeft genomen in verband met de juridische en fysieke toegang van
zijn partners tot de informatie die ze nodig hebben om het recht op opvang op te volgen.
Wat het invoeren van de verplichte plaats van inschrijving betreft:
•

de wijzigingen inzake de verplichte plaats van inschrijving worden soms met vertraging
geregistreerd;
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•

wanneer een persoon een opvangstructuur verlaat nadat zijn asielaanvraag werd
afgewezen, wordt de verplichte plaats van inschrijving niet geschrapt door de dispatching van Fedasil

De verplichte plaats van inschrijving maakt het echter mogelijk de opvangstructuur te
identificeren en zou de mogelijkheid moeten bieden statistieken op te stellen over de bezetting van het opvangnetwerk.
Gegevensbank van Fedasil
Fedasil gebruikt in zijn opvangcentra een programma dat het Rode Kruis voor zijn eigen
netwerk heeft ontwikkeld (Adabase).
Die gegevensbank kan helpen bij het beheer van elke opvangstructuur in kwestie. Ze is
geen betrouwbaar alternatief voor het wachtregister en vormt voor Fedasil niet het instrument dat het nodig heeft om het recht op materiële steun op te volgen.
Niet alle opvangstructuren gebruiken immers die toepassing en de reeds in het wachtregister beschikbare gegevens moeten in Adabase worden ingevoerd, omdat die twee informatiesystemen niet onderling gekoppeld zijn.
Fedasil heeft in zijn antwoord eveneens erop gewezen dat een nieuw project wordt ontwikkeld (Agrato).
Volgens het Rekenhof kan het Agratoproject geen beletsel vormen om alle voor andere tussenkomende partijen nuttige gegevens in het wachtregister te registreren. De volledigheid
van het wachtregister en de verbeterde toegang tot de gegevens die erin zijn opgenomen,
moeten prioriteiten zijn.
Toepassing van de Dienst Vreemdelingenzaken (Evibel)
Door gebruik te maken van de Evibeltoepassing van de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen de meeste tekortkomingen van het wachtregister worden ondervangen, maar dat houdt
belangrijke nadelen in, onder meer het feit dat enkel de dispatching van Fedasil er toegang
toe heeft.
2.6.2 Aanbevelingen
Exhaustiviteit van de informatie
Het Rekenhof is van oordeel dat bij voorrang een zo compleet mogelijk informatiesysteem
moet worden uitgewerkt op basis van het wachtregister.
Het wachtregister moet meer bepaald alle informatie bevatten over de procedures en de
beslissingen betreffende de asielaanvragers, die een impact hebben op hun recht op materiële steun.

58

Daartoe moeten de volgende acties worden ondernomen:
•

•
•
•
•

de registratie door de RVV van de beroepen tot opschorting of nietigverklaring van
beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken over het statuut van asielaanvrager en
van de beslissingen die hij neemt over die beroepen;
de registratie door de Raad van State van de aard van de beslissingen die hij neemt in het
kader van de voorzieningen tot vernietiging tegen de beslissingen van het RVV;
ervoor zorgen dat de einddatums van de bevelen om het grondgebied te verlaten, makkelijk op te volgen zijn;
de door asielzoekers ingediende regularisatieaanvragen en de beslissingen van de Dienst
Vreemdelingenzaken over die aanvragen, registreren;
permanente controle door de dispatching van Fedasil om ervoor te zorgen dat de registratie van de verplichte plaatsen van inschrijving een getrouw beeld geeft van de bezetting van het opvangnetwerk.

Actualiteit van de gegevens
De Dienst Vreemdelingenzaken moet erop toezien dat afgewezen verblijfsaanvragen met
het bevel het grondgebied te verlaten (met als reden dat een andere staat van de Europese
Unie bevoegd is) en de notificeringen van bevelen om het grondgebied te verlaten, sneller
worden ingevoerd in het wachtregister.
Doeltreffendheid en doelmatigheid
Fedasil moet een actief informatiebeleid voeren om ervoor te zorgen dat de informatie die
nodig is om te verifiëren of het recht op opvang nog bestaat, makkelijk toegankelijk is. Fedasil moet zich ervan vergewissen dat die opvolging een gelijke behandeling van de opvanggerechtigden waarborgt.
Door een efficiëntere mededeling van de informatie zou het mogelijk moeten zijn de omstandigheden te verbeteren waarin Fedasil en zijn partners de opdrachten moeten uitvoeren die hen zijn toevertrouwd en tegelijk hun administratieve werklast te verlichten.
Er zijn twee mogelijkheden om het recht op materiële steun doelmatiger en doeltreffender
op te volgen: de opvolging centraliseren binnen Fedasil, ofwel de gedecentraliseerde werking van die opvolging verbeteren.
―― Centralisatie
In deze veronderstelling stuurt de centrale administratie van Fedasil aan elke opvangstructuur een staat van de administratieve toestand van de asielaanvragers die hij onderdak
verschaft. Fedasil informeert zijn partners over de situaties waarbij een einde komt aan
het recht op materiële steun en kan de capaciteit en de bezetting van het opvangnetwerk
opvolgen.
Een dergelijke gecentraliseerde opvolging van materiële steun vereist instrumenten die bevragingen en sorteringen mogelijk maken zodat samengevatte en relevante informatie kan
worden gegenereerd.
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Volgens het Rekenhof biedt een gecentraliseerde opvolging door Fedasil van het recht op
materiële steun de beste garanties op naleving van de wettelijke voorwaarden en op een
gelijke behandeling van de rechthebbenden. Door die gecentraliseerde opvolging zouden
bij Fedasil ook de competenties kunnen worden gecentraliseerd die nodig zijn om het handhaven van het recht op materiële steun te interpreteren.
―― Decentralisatie
Als de opvolging van het recht op materiële steun op gedecentraliseerde wijze blijft verlopen, moet Fedasil zich er in samenwerking met de dienst van het rijksregister van vergewissen dat al zijn partners beschikken over een juridische en fysieke toegang tot de gegevens
van het wachtregister en dat ze deze bron van informatie gebruiken.
Deze gedecentraliseerde organisatie van de opvolging van het recht op materiële steun impliceert immers dat elke opvangstructuur op de meest efficiënte manier toegang heeft tot
de informatie die hij nodig heeft. Bovendien moet Fedasil toegang hebben tot de informatie
om gemakkelijker de controle te kunnen organiseren van de opdracht die hij aan zijn centra
en partners heeft toevertrouwd.

2.7

Standpunt van de betrokken instellingen

2.7.1 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Fedasil geeft in zijn antwoord gerichte preciseringen en verstrekt het Rekenhof aanvullende informatie over twee belangrijke aspecten. Het gaat enerzijds om de controles van
het recht op materiële steun en de informatieverspreiding naar aanleiding daarvan, en anderzijds om de ontwikkeling van een nieuw gecentraliseerd informatiesysteem (Agrato).
Het standpunt van Fedasil werd in dit ontwerpverslag verwerkt.
Wat de toegang tot de informatie betreft, stelt Fedasil dat het de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof volgt om deze toegang doeltreffender en doelmatiger te maken.
2.7.2 Dienst van het rijksregister
De dienst van het rijksregister wijst er in zijn antwoord op dat hij de communicatiekanalen
en -instrumenten ter beschikking stelt van Fedasil om de administratieve toestand van de
asielzoekers te kunnen opvolgen.
De dienst verklaart bereid te zijn om na aanwijzingen van de betrokken instanties aangepaste registratiestructuren te ontwikkelen opdat het wachtregister een exhaustieve informatiebron zou worden waarmee de administratieve toestand van de asielaanvragers kan
worden bepaald. Hij is eveneens bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een
opvolgingsinstrument voor Fedasil door statistieken te produceren of lijsten te trekken uit
het wachtregister.
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2.8

Standpunt van de betrokken ministers en staatssecretarissen

In haar antwoord aan het Rekenhof, dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd, benadrukt de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat het haar taak is om de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof ter harte te nemen bij het verder verbeteren van de productiviteit
van de instanties voor asiel en migratie, alsook om een betere uitwisseling van informatie
tussen die instanties te bewerkstelligen.
De staatssecretaris preciseert dat de bevoegdheden voor asiel, migratie en opvang nu gegroepeerd zijn, wat nog niet het geval was toen de audit werd uitgevoerd. Die groepering zal
het makkelijker maken om tot synergieën te komen tussen de verschillende instanties die
betrokken zijn bij de asielprocedure en de opvang van asielzoekers.
In dat kader zal een werkgroep worden opgericht over de informatie-uitwisseling tussen de
asielinstanties en Fedasil, met de verschillende administraties.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft niet gereageerd op het ontwerpverslag.

Bijlage

Antwoord van de
staatssecretaris voor
Asiel en Migratie
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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