
Onafhankelijk en 
onpartijdig

De Raad is onafhankelijk in zijn 

rechtspreken. De rechters van de 

Raad zijn voor het leven benoemd 

en moeten erop toezien dat de 

beslissingen van de overheid niet 

strijdig zijn met de wet.

Tijdens de procedure laat de Raad 

beide partijen, zowel de betrokken 

vreemdelingen als het bestuur, toe om 

hun standpunt te verdedigen, dikwijls 

bij monde van hun advocaat. Zij kun-

nen schriftelijk argumenten aanvoe-

ren, deze staven met bewijsstukken en 

het geheel mondeling ter terechtzitting 

toelichten. De Raad kan zelf geen 

onderzoek voeren en kan dus bij de 

beoordeling enkel rekening houden 

met wat de partijen aanbrengen.

Bij de beoordeling van de gegrondheid 

van een verzoek om internationale 

bescherming heeft de Raad een grote 

appreciatiebevoegdheid. De Raad 

houdt rekening met de informatie 

die aanwezig was ten tijde van het 

nemen van de beslissing maar ook met 

recente informatie die door de partijen 

wordt aangebracht om het actuele  

risico te evalueren. Als er onvol-

doende informatie beschikbaar is, kan 

de Raad een zaak terugsturen naar het 

CGVS voor een nieuw onderzoek en 

een nieuwe beslissing, rekening 

houdende met de vaststellingen van 

de Raad. In 2013 is dit 848 keer  

gebeurd, of in 8,5 % van de gevallen.

Bovendien kan de Raad de informatie 

uit het dossier ook zelf (her)beoor-

delen.

Beroepen tegen 
verwijderings-
maatregelen

De Raad toetst ook de wettigheid 

van verwijderingsmaatregelen. 

Deze worden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken aan de 

vreemdelingen opgelegd. Dat 

gebeurt in de vorm van bevelen 

om het grondgebied te verlaten, 

die de vreemdeling verplichten 

om de Schengenzone te verlaten. 

Bij de effectieve uitvoering van 

een verwijderingsmaatregel kan 

de Raad worden verzocht om de 

verwijdering te schorsen zodat de 

repatriëring of terugleiding naar 

een derde land niet kan door-

gaan.

De Raad ziet een stijging van dit soort 

van beroepen. Bij de oprichting van 

de Raad waren dit er gemiddeld zo’n 

32 per maand. In 2011 waren dit er 

gemiddeld 57 per maand en in 2012 

was dit gestegen naar 73. In 2013 is 

dit wederom gestegen naar 84 per 

maand. De Raad voorziet hiervoor 

een permanentiesysteem waarbij de 

verzoekende partijen elke dag 24 uur 

op 24 een beroep per fax kunnen 

indienen.

Veelal worden deze verzoeken tot 

schorsing verworpen omdat de ver-

zoeker niet aannemelijk maakt dat er 

bij de uitvoering van de verwijderings-

maatregel fundamentele rechten in het 

gedrang komen. In een aantal gevallen 

is er zelfs sprake van oneigenlijk 

gebruik van deze procedure bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid waardoor 

er aan de verzoeker een boete wordt 

opgelegd wegens proceduremisbruik.
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk  

administratief rechtscollege dat zich uitspreekt over geschillen tussen  

vreemdelingen en de overheid in het kader van asiel en migratie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen van het  

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de  

Staatlozen (CGVS) omtrent asielaanvragen of over  

beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)  

omtrent de toegang tot het grondgebied (visum),  

het verblijf, de vestiging en de  

verwijdering van vreemdelingen.

Vreemdelingen-
betwistingen 

De Raad is geen  
asielinstantie maar 
een onafhankelijk  

administratief  
rechtscollege. 

“

“

De medewerkers

De eerste voorzitter wordt 

bijgestaan door de voorzitter en 

vier kamervoorzitters. De kamer-

voorzitters staan in voor de  

organisatie van elke kamer, bren-

gen hierover geregeld verslag uit 

en zien erop toe dat de eenheid 

van rechtspraak wordt gevrij-

waard.

Iedere rechter heeft een of meer-

dere juristen ter beschikking. 

Deze helpen hem met de analyse 

van de dossiers. Het definitieve 

arrest wordt door de rechter 

gewezen.

De kamers worden ondersteund 

door de griffie en de algemene 

diensten. De griffie staat onder 

leiding van de hoofdgriffier en 

biedt maximale administratieve 

ondersteuning bij de voorberei-

ding van het dossier, bij de voor-

bereiding van de terechtzitting en 

bij de administratieve afhandeling 

van het arrest.

Op 31 december 2013 telt 

de Raad 48 magistraten, een 

hoofdgriffier, tien griffiers, een 

beheerder en 248 medewerkers 

die ter beschikking zijn gesteld 

door de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken.

http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/home


100.000ste arrest

In 2013 zijn 27.771 beroepen 

ingediend. Een lichte daling ten 

opzichte van 2012 toen 29.480 

beroepen werden ingediend.

Daarvan zijn er 11.699 asielgerela-

teerd. Dit is een daling van bijna 20 % 

ten opzichte van 2012 toen er 14.554 

asielberoepen werden ingediend. De 

meeste beroepen zijn ingediend door 

Congolezen (1.723), Guineeërs (1.521), 

Afghanen (1.105), Russen (615) en 

Pakistani’s (565).

Het aantal migratieberoepen is verder 

gestegen met bijna 8 % van 14.926 in 

2012 tot 16.072 in 2013. Ongeveer de 

helft heeft betrekking op weigerings-

beslissingen van regularisaties om 

humanitaire of medische redenen.

De Raad heeft in 2013 in totaal 21.072 

arresten gewezen, ongeveer evenveel 

als in 2012.

Op 28 maart 2013 heeft de Raad de 

kaap van 100.000 arresten gerond. In 

2013 heeft de Raad 312 rechtzoeken-

den erkend als vluchteling en hebben 

er 48 de subsidiaire beschermings-

status gekregen.

Doordat de Raad prioriteit heeft 

verleend aan de behandeling van asiel-

beroepen, heeft hij deze beroepen op 

korte termijn behandeld. De daardoor 

ontstane achterstand in het migratie-

contentieux is verder opgelopen tot 

20.446 beroepen. Om deze achter-

stand te kunnen wegwerken en om de 

reguliere instroom te beheersen, zijn 

bijkomende middelen toegekend voor 

2014.
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De Raad verleent adequate  
rechtsbescherming binnen  

een redelijke termijn. 

“

“
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De hoofdbekommernis van de Raad is rechtsbescherming bieden aan de 
vreemdelingen ten aanzien van beslissingen van de overheid. Hij  
baseert zich hiervoor op internationale, Europese en nationale  

regelgeving en rechtspraak.

“

“

Overzicht van het aantal ingediende beroepen naargelang het contentieux (asiel of migratie) tijdens de laatste vijf jaar.

Overzicht van het aantal arresten naargelang het contentieux (asiel of migratie) tijdens de laatste vijf jaar

Deelnemers aan het  
jaarlijkse tornooi EUROFOOT  
georganiseerd tussen  
Europese organisaties  
betrokken bij asiel en migratie.


