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Vraag In antwoord op mijn vorige vraag met betrekking tot de afbouw van 

het opvangnetwerk en de mogelijkheid om vanuit de individuele 

opvang het vrijwillig terugkeertraject aan te vatten, stelde u dat deze 

mogelijkheid reeds op het terrein wordt toegepast. Dit antwoord 

verwonderde mij enigszins aangezien de algemene regel normaal vergt 

dat voor het vrijwillig terugkeertraject de afgewezen asielzoekers naar 

een open terugkeercentrum moeten worden getransfereerd. Na enig 

opzoekwerk verneem ik dat wel degelijk de mogelijkheid bestaat 

binnen de instructies die u aan de diensten meegeeft. De uitzondering 

bestaat er dan in dat de asielzoeker vanuit de individuele 

opvanginitiatieven of vanuit het federaal opvangnetwerk een 

terugkeertraject kan aanvatten voor zover er nog geen eindbeslissing 

werd genomen in de asielaanvraag. De mensen die alsnog een 

weigering ontvangen mogen dan in de gewone opvang blijven tijdens 

de periode waarin men werkt aan het terugkeertraject waarbij het 

bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) kan worden verlengd. 

Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voor hen die reeds intekenden 

in een terugkeertraject vóór de eindbeslissing in hun aanvraag, alle 

anderen moeten naar een terugkeercentrum worden overgebracht. 1. 

Bevestigt u deze lezing van de instructie met betrekking tot de 

vrijwillige terugkeer vanuit de gewone opvangplaatsen (LOI of lokaal 

opvanginitiatief, FOI of federaal opvanginitiatief)? 2. In de media 

stelde u dat reeds een duizendtal mensen op die manier vanuit de 

gewone opvang zijn vertrokken. a) Zijn dit allemaal mensen die vóór 

hun eindbeslissing intekenden op een vrijwillig terugkeertraject? b) 

Indien niet, wat is dan de precieze verhouding tussen afgewezen 

asielzoekers en nog in procedure zijnde asielzoekers? 3. Verder stelde 

u in de media dat evenwel niet alle afgewezenen in een 

terugkeercentrum terecht komen, maar wel na een periode van illegaal 

verblijf zich terug melden voor terugkeer. Hoeveel mensen tekenden 

in voor een terugkeertraject na een verblijf in de illegaliteit? 
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Antwoord De open terugkeerplaatsen vertegenwoordigen slechts een deel van het 

terugkeertraject. In alle opvangstructuren van het netwerk van Fedasil 

en de partners (dus met inbegrip van de LOI's - lokale 

opvanginitiatieven), voorziet de instructie terugkeertraject 

verschillende momenten waarop de mogelijkheid op vrijwillige 



terugkeer besproken wordt met de asielzoeker. Deze momenten zijn 

onder meer: - bij de intake van de asielzoeker, dit wil zeggen bij het 

eerste gesprek na de aankomst van de asielzoeker in de 

opvangstructuur; - vlak na een eventuele negatieve beslissing van het 

CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen); - tijdens de periode waarin de RvV (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen) het beroep onderzoekt (bij een 

opschortend beroep van de negatieve beslissing van het CGVS); - en 

tot slot, in desbetreffend geval, vlak na een bevestigende beslissing tot 

weigering van de RvV. U ziet dat een belangrijk deel van het 

terugkeertraject plaats heeft buiten de open terugkeerplaatsen. Het is 

slechts aan het eind van het opvangtraject van de asielzoeker dat hij 

wordt doorverwezen naar een open terugkeerplaats waar de 

terugkeerbegeleiding meer intensief wordt verdergezet. In 2013 

keerden 1.518 personen terug tijdens hun verblijf in het 

opvangnetwerk, waarvan 18 % met lopende asielprocedure en 82 % 

uitgeprocedeerden. 345 van die personen keerden terug vanuit de 

terugkeerplaatsen. Uit de cijfers van het terugkeerloket blijkt dat iets 

meer dan 64 % van de personen die aankloppen vroeger een 

terugkeertraject heeft doorlopen. In 2013 zijn: 412 uitgeprocedeerde 

asielzoekers, 49 asielzoekers in procedure en 257 irregulier 

verblijvende personen via het terugkeerloket vertrokken. Het 

terugkeertraject heeft duidelijk tot gevolg dat asielzoekers sneller dan 

voorheen de beslissing nemen om vrijwillig terug te keren. In totaal, in 

2013, zijn: 433 asielzoekers, 2.329 uitgeprocedeerde asielzoekers en 

1.831 personen in irregulier verblijf vrijwillig teruggekeerd. Daarnaast 

werden er nog 114 vertrekken georganiseerd naar aanleiding van de 

Dublin-procedure. 
 


