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Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege dat zich uit-

spreekt over geschillen tussen vreemdelingen en de overheid in het kader van asiel en migratie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen van de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen omtrent asielaanvragen of over beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken 

omtrent de toegang tot het grondgebied (visum), het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

De Raad ziet erop toe dat de overheid door deze beslissingen de rechten van vreemdelingen niet 

schaadt. Hij baseert zich hiervoor op nationale, Europese en internationale regelgeving en recht-

spraak.

Nieuwe eerste 
voorzitter, voorzitter 
en kamervoorzitters

2012 was een bewogen jaar voor 

de Raad. Op 1 juni vierde hij zijn 

5-jarig bestaan maar diende hij 

tegelijk op zoek te gaan naar een 

nieuwe eerste voorzitter en voor-

zitter, nadat de vorigen een punt 

zetten achter hun mandaat.

De Raad werd geleid door Paul Van-

dercam, die op 1 juli 2012 het mandaat 

van voorzitter opnam. Op 17 septem-

ber legde Chantal Bamps de eed af 

van eerste voorzitter van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.

In haar beleidsplan benadrukte ze dat 

de Raad dagelijks een toegevoegde 

waarde levert aan de maatschappij 

en dat hij zich bewust moet zijn van 

het maatschappelijk effect van zijn 

handelen. Haar belangrijkste uitdaging 

is de hoge werklast af te handelen bin-

nen de hoge kwaliteitseisen waaraan 

de Raad moet voldoen: deskundigheid, 

tijdigheid en toegankelijkheid.

Paul Vandercam feliciteert Chantal Bamps met haar benoeming tot eerste 
voorzitter.

“De Raad verleent adequate rechts-
bescherming binnen een redelijke termijn.” 

http://www.rvv-cce.be/
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De eerste voorzitter wordt bijgestaan 

door de voorzitter en 4 kamervoorzit-

ters. In 2012 wees de Raad 3 nieuwe 

kamervoorzitters aan uit zijn leden. 

De kamervoorzitters staan in voor de 

organisatie van elke kamer, brengen 

hierover verslag uit en zien erop toe 

dat de eenheid van rechtspraak wordt 

gevrijwaard.

De vernieuwing binnen de Raad stopte 

hiermee evenwel niet: in 2012 werden 

eveneens 8 nieuwe rechters benoemd. 

Om hen binnen 3 maanden te kun-

nen inzetten, werden 2 maatregelen 

genomen. Vooreerst kreeg elke nieuwe 

rechter een “peter” of “meter” 

toegewezen en vervolgens werd onder 

leiding van de kamervoorzitters een 

vormingsprogramma uitgewerkt. Dat 

programma steunt op 3 pijlers: de 

deontologie van de magistraat, de 

huisstijl zoals gedefinieerd door de 

griffie en de redactie van een arrest.

Iedere rechter heeft een of meerdere 

juristen die de dossiers doornemen en 

de ontwerparresten voorbereiden. Zij 

bespreken het dossier met de rechter. 

De uiteindelijke beslissing wordt door 

de rechter genomen. 

Elke kamer bestaat uit meerdere rech-

ters in vreemdelingenzaken, een coör-

dinator, juristen en een of meerdere 

griffiers. Per kamer is er 1 kamerjurist 

aangewezen, die alle arresten naleest 

en een samenvatting maakt van de 

belangrijkste. Hierdoor beschikt de 

Raad over een volledig overzicht van 

de rechtspraak, wat de eenheid van 

rechtspraak ten goede komt.

Ondersteuning van 
de kamers

De griffie en de algemene dien-

sten ondersteunen de kamers.

De griffie staat onder leiding van 

de hoofdgriffier en biedt maximale 

administratieve ondersteuning bij de 

voorbereiding van de terechtzitting en 

de administratieve afhandeling van het 

arrest. 

De algemene diensten bestaan uit de 

juridische dienst, de dienst Ontwik-

keling en Organisatie, de communi-

Gestage stijging van 
het aantal arresten: 
+ 16 %

In 2012 heeft de Raad 21.153 

arresten uitgesproken, het hoog-

ste aantal ooit in zijn geschiede-

nis. Dit betekent dat er maande-

lijks gemiddeld 1.763 arresten de 

deur uitgingen waarbij vreemde-

lingen een eindbeslissing kregen 

omtrent hun verblijfs- of asiel-

statuut in België. De gemiddelde 

behandelingsduur van een beroep 

in 2012 bedroeg 95 dagen.

In 2012 was er een aanzienlijke stijging 

van het aantal beroepen tot schorsing 

wegens uiterst dringende noodzake-

lijkheid. In de meeste gevallen gaat dit 

om vreemdelingen die vastgehouden 

zijn met het oog op een repatriëring. 

Er zijn 873 dergelijke beroepen 

ingediend, een stijging van 28 % ten 

opzichte van het jaar voordien (682). 

Deze beroepen moeten binnen de 3 

dagen worden behandeld.

catiedienst en de diensten P&O, ICT 

en budget. Deze diensten staan onder 

leiding van een beheerder, van wie het 

mandaat in 2012 is verlengd voor een 

periode van 5 jaar.

Op 31 december 2012 telde de Raad 

46 magistraten, een hoofdgriffier, 

9 griffiers, een beheerder en 219 

medewerkers die de FOD Binnenland-

se Zaken ter beschikking stelt.

Enorme stijging van 
het aantal beroepen: 
+ 37 %

In 2012 zijn 29.480 beroepen 

ingediend, een stijging van 37 % 

ten opzichte van 2011. Dit is het 

gevolg van het toenemend aantal 

beslissingen genomen door de 

Dienst Vreemdelingenzaken 

(DVZ) en het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (CGVS).

Er zijn 14.554 asielberoepen inge-

diend. Dit is een stijging van 46 % ten 

opzichte van 2011 met 9.932 asielbe-

roepen. Het aantal migratieberoepen is 

met 29 % gestegen tot 14.926. Opval-

lend daarbij is de verdubbeling van het 

aantal beroepen ingediend tegen een 

negatieve beslissing over medische 

regularisatie. Dat aantal steeg van 827 

in 2011 naar 1.902 in 2012.

De Raad kreeg bijkomende magis-

traten en administratief personeel 

toegewezen, maar de effectieve 

invulling van dit kader heeft pas in de 

tweede helft van 2012 plaatsgevonden. 

Net zoals in 2011 heeft de Raad in 2012 

prioriteit gegeven aan de behandeling 

van asielberoepen. Hierdoor is de 

achterstand die reeds bestond bij de 

behandeling van migratieberoepen 

verder opgelopen tot 12.603 dossiers.

Rechtspraak

In de arresten 77 134 en 77 135 

van 13 maart 2012 oordeelde de 

algemene vergadering van de 

Raad dat de nieuwe wet van 8 juli 

2011 op de gezinshereniging een 

impact heeft op het belang van 

de verzoekende partij. Deze wet 

trad in werking op 22 september 

2011.

De verzoekende partijen hadden, 

onder de oude wet, een aanvraag voor 

een verblijfskaart van familielid van 

een burger van de Europese Unie in-

gediend als bloedverwant in opgaande 

lijn van een Belg.

Aangezien op het ogenblik van de 

uitspraak echter de nieuwe artikelen 

40bis en 40ter van de vreemdelingen-

wet van toepassing waren, oordeelde 

de Raad dat de verzoekende partijen, 

op basis van deze nieuwe bepalingen, 

geen recht hebben op een verblijfs-

kaart en bijgevolg in beginsel geen 

actueel belang meer hebben bij hun 

beroep.

Maar de bestreden beslissingen om-

vatten ook een bevel om het grondge-

bied te verlaten, hetgeen, uit zijn aard 

alleen al, een nadeel veroorzaakt voor 

de verzoekende partijen. 

De vernietiging van de weigerings-

beslissing verschaft hen bijgevolg 

een tastbaar voordeel. De bestreden 

beslissingen waren in rechte één 

en ondeelbaar, zodat het bevel om 

het grondgebied te verlaten er in 

rechte niet kan worden afgesplitst. 

Hieruit concludeert de Raad dat de 

verzoekende partijen in beginsel het 

actuele karakter van hun belang niet 

verliezen door de inwerkingtreding 

van de voormelde nieuwe wetsbepa-

lingen.

In het arrest van 17 december 2012 

heeft de Raad voor een eerste maal 

aan de verzoekers een geldboete 

opgelegd wegens ernstig misbruik van 

de procedure. Zij hadden luttele uren 

voor een geplande repatriëring tot 

tweemaal toe een identieke vordering 

bij de Raad ingesteld waarbij zij wisten 

dat de Raad niet de bevoegde instantie 

is om zich over de rechtmatigheid van 

de aangevochten maatregel te buigen. 
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Kamervoorzitters

De Raad levert 
dagelijks een 

toegevoegde waarde 
aan de maatschappij. 

“

“
De Raad is geen 

asielinstantie maar 
een onafhankelijk 

administratief 
rechtscollege. 

“

“

http://www.ibz.be/download/RA-JV-2012/Bijlage-08-RvV-77-134.pdf
http://www.ibz.be/download/RA-JV-2012/Bijlage-08-RvV-77-135.pdf
http://www.rvv-cce.be/rvv/dmdocuments/A93824.AN.pdf

