
Het Belgische 
asielbeleid 



Waarom vluchten mensen? 
!  Politieke vervolging                           
!  Religieuze problemen 
!  Etnische problemen 
!  Problemen met nationaliteit               
!  Problemen met sociale groep 
!  Gewapend conflict, gevaar 
!  Economische problemen 
!  Ecologische problemen 
!  Problemen met cultuur 
!  Familiale problemen 
!  ..... 



Waarom vluchten mensen? 
!  Politieke vervolging                          kunnen het statuut van 
!  Religieuze problemen                       ‘vluchteling’ krijgen in  
!  Etnische problemen                          België   
!  Problemen met nationaliteit              (Conventie van Genève, 1951) 
!  Problemen met sociale groep 
!  Gewapend conflict, gevaar                ‘subsidiaire bescherming’ 
!  Economische problemen 
!  Ecologische problemen 
!  Problemen met cultuur                     worden NIET aanvaard  
!  Familiale problemen 
!  ..... 



De asielprocedure 

Dienst Vreemdelingen Zaken 

+ - 

CGVS 

Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 

+ - 

Raad van State 

+ - 

Vaste Beroeps- 
commissie voor 
Vluchtelingen 

+ - ERKEND 

+ - 



De asielprocedure: opvang 

Materiële opvang 
(federaal centrum, 

Rode kruis-centrum 
of Lokaal  

Opvang  
Initiatief) 

Financiële  
opvang 
(OCMW- 
steun) 

Dienst Vreemdelingen Zaken 

+ - 

CGVS 

Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 

+ - 

Raad van State 

+ - 

Vaste Beroeps- 
commissie voor 
Vluchtelingen 

+ - ERKEND 

+ - 



De nieuwe asielprocedure 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
  
 
                       
 
                                          

Dienst Vreemdelingenzaken 

Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen: 
-vluchteling? 
- Subsidiaire bescherming? 

Positief: 
-erkend vluchteling (onbeperkt) 
- subs. besscherming (1 jaar) 

Negatief: 
Beroep bij Raad voor  

Vreemdelingenbetwistingen 

Negatief: 
Beroep bij Raad van State 

Positief: 
Terug naar CGVS 



Mensen zonder papieren 

Materiële opvang 
(federaal centrum, 

Rode kruis-centrum 
of Lokaal  

Opvang  
Initiatief) 

Financiële  
opvang 
(OCMW- 
steun) 

Dienst Vreemdelingen Zaken 

+ - 

CGVS 

Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 

+ - 

Raad van State 

+ - 

Vaste Beroeps- 
commissie voor 
Vluchtelingen 

+ - ERKEND 

+ - 

- 



Mensen zonder papieren 
!  Uitgeprocedeerde asielzoekers die tóch in België 

bleven 
!  Mensen die nooit een asielaanvraag deden 

(‘clandestienen’) 
!  Studenten, toeristen,... wiens visum verlopen is 
!  Afgewezen gezinsherenigers, 

huwelijksmigranten,...  
 
>> Mensen zonder papieren zijn dus mensen 

zonder wettige verblijfsvergunning 



Mensen zonder papieren 
!  Recht op ‘dringende medische hulp’ 
!  Recht op onderwijs voor minderjarige kinderen 
!  Geen recht op werk, ocmw-steun, sociale 

zekerheid, sociale huisvesting,... 
!  Kunnen steeds opgepakt worden, in een gesloten 

centrum gevangen gezet en naar het thuisland 
worden teruggevoerd 

!  Erg moeilijke (over)leefsituatie 
!  Naar schatting 150.000 mensen zonder papieren 

in België,  5 à 8 miljoen in EU, 11 miljoen in VS 



Stelling 1 

‘We worden overspoeld door 
vluchtelingen’ 



Aantal asielaanvragen België 

In 2005 verblij- 
ven 53.200  

geregistreerde  
asielzoekers in  

België 
(14.300 in 

opvang,  
34.300 in ont- 
vankelijkheid, 

4.600 in  
gesloten centra 

of buiten opvang) 



Aantal asielaanvragen in de EU-landen in 2005 
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Vluchtelingenopvang wereldwijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens de Verenigde Naties vangen de Europese landen 

24% van de vluchtelingen op. Afrika en Azië vangen elk 23 
en 37 % op. Latijns-Amerika vangt 11% op. De VS vangt 
slechts 5% op.  



Stelling 2 

‘Moesten wij problemen hebben 
en hier wegvluchten, we zouden 

ginder ook niet opgevangen 
worden’ 







Paniek in Antwerpen (1914) 



Eerste Wereldoorlog (1914-1918): 

!  1.050.000 Belgen vluchtten naar 
Nederland 

!  200.000 Belgen vluchtten naar Engeland 
!  325.000 Belgen vluchtten naar Frankrijk 
!  50.000 vluchtelingen blijven in de 

Westhoek achter de frontlijn, in het laatste 
stukje onbezet België. 

 
Totaal: 1.625.000 Belgen – toen een kwart 

van de bevolking – vluchtten weg. 

 



Stelling 3 

‘Vluchtelingen zijn gewoon 
gelukszoekers, op zoek 

naar meer welstand’ 



Nationaliteiten asielaanvragers 2006 



Stelling 4 

‘Vluchtelingen zijn 
luierikken en profiteurs die 

niet willen werken’  



Wie mag werken tijdens de asielprocedure? 

Materiële opvang 
" Werken VERBODEN 

 
 

Financiële  
opvang 
" Werken  
toegestaan 
 

Dienst Vreemdelingen Zaken 

+ - 

CGVS 

Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 

+ - 

Raad van State 

+ - 

Vaste Beroeps- 
commissie voor 
Vluchtelingen 

+ - ERKEND 

+ - 



Mensen zonder papieren en werk 

!  Legaal werk is verboden, dus zwart werk 
!  Vaak de ‘3D-jobs’ (dangerous, difficult, dirty): 

bouw, fruit- en groenteteelt, horeca, 
schoonmaak,... 

!  Vaak slecht betaald: in 1999: 1,5 €/u in 
textielsector, 2 €/u in horeca (1€/u in platteland), 
3,5 €/u in landbouw, 4€/u bij handenarbeid, 7,5 
€/u (Pool) en 5€/u (Oekraïner) in bouw 

!  In bedrijven (bv via ‘onderaanneming’) of privé  


