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08 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken, over "de doorlooptijd van de asielprocedure" (nr. 26918)  

08.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, deze vraag gaat 

over de doorlooptijd van de asielprocedure. In de vorige legislatuur werd afgesproken en was 

toenmalig staatssecretaris De Block erin geslaagd om de doorlooptijd van de asielprocedure onder de 

zes maanden te brengen.  

Met de asielcrisis van 2015 waardoor het aantal asielaanvragen verhoogde, is dat natuurlijk niet 

meer gelukt en is de doorlooptijd langer geworden, vaak zelfs langer dan een jaar. Het is echter 

bijzonder belangrijk dat mensen snel een duidelijke eindbeslissing krijgen in hun asielaanvraag. 

Ondertussen is de asielcrisis met het groot aantal aanvragen, enkele fluctuaties in de jongste 

maanden niet te na gesproken, voorbij.  

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft zelf recent aangegeven dat 

door het dalend aantal asielaanvragen de achterstand binnenkort herleid zou worden tot een 

normale werklast voor de diensten, waardoor een kortere gemiddelde doorlooptijd opnieuw 

mogelijk zou zijn. De doorlooptijd zou minstens tot onder de zes maanden teruggebracht kunnen 

worden.  

Mijnheer de staatssecretaris, wat is momenteel de gemiddelde doorlooptijd van de asielaanvragen? 

Wat is de huidige werklast van de diensten van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen? Komt die werklast overeen met een normale werkvoorraad voor die diensten?  

08.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, dit is de laatste vraag want ik moet 

écht vertrekken.  

Mevrouw Lanjri, in een periode van ongeveer twee jaar heeft het CGVS het grootste gedeelte van de 

achterstand die was ontstaan door de sterke stijging van het aantal asielaanvragen in 2015-2016 

weggewerkt. Eind april 2016 telde het CGVS nog 18 300 dossiers waarin nog geen beslissing was 

genomen. Eind juni 2018 was het aantal teruggelopen tot 4 858 dossiers, eind juli tot 4 612 dossiers. 

Daar 4 200 als een normale werkreserve wordt beschouwd, was de achterstand bij de behandeling 

van asieldossiers door het CGVS zo goed als volledig weggewerkt en teruggebracht tot een historisch 

laag niveau.  

Sinds 2000 was de werkvoorraad bij het CGVS nooit zo laag geweest. Het zag ernaar uit dat het 

laatste gedeelte van de achterstand binnen de kortste tijd weggewerkt zou worden, eventueel zelfs 

tegen eind september of eind oktober. Door de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragers sinds 

begin juli komt die timing in het gedrang. Het blijft realistisch erop te rekenen dat het laatste 

gedeelte van de achterstand van het CGVS weggewerkt zal zijn tegen het eind van dit jaar.  

Door de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragen is het wel nodig waakzaam te blijven. Een 

verdere stijging kan het vooropgestelde programma in het gedrang brengen. Het CGVS beschikt op 

dit moment over voldoende personeelsleden om de huidige instroom op te vangen en om de 

aanvragen binnen de voorziene termijn te behandelen. Toch is waakzaamheid geboden, zeker in de 

huidige context van de stijging van het aantal asielaanvragen. Indien deze stijging aanhoudt of nog 

toeneemt, ziet het ernaar uit dat bijkomende maatregelen nodig zullen zijn. Het CGVS beschikt 

momenteel niet over cijfers van de gemiddelde doorlooptijd van asielaanvragen. Dit is het antwoord 

dat het CGVS heeft voorbereid.  



08.03 Nahima Lanjri (CD&V): Dat is zeer vreemd omdat de heer Van den Bulck zelf in de krant 

verklaart dat de doorlooptijd zou worden herbekeken.  

08.04 Staatssecretaris Theo Francken: Ik neem het maandag met de heer Van den Bulck op, want ik 

vind het ook vreemd.  

08.05 Nahima Lanjri (CD&V): Het is niet normaal dat wij de cijfers niet hebben. Dat is iets wat altijd 

wordt geregistreerd Men heeft de cijfers misschien niet van de laatste maand, maar men kan wel 

een gemiddelde berekenen van de dossiers tot en met eind augustus.  

08.06 Staatssecretaris Theo Francken: U hebt gelijk.  

08.07 Nahima Lanjri (CD&V): Kunt u mij die cijfers dan schriftelijk bezorgen? 

08.08 Staatssecretaris Theo Francken: Dat zal ik doen.  

Het incident is gesloten. L'incident est clos. 


