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Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een 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 de commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen omtrent asielaanvragen ofwel 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 de vreemdeling niet
schaadt. De Raad baseert zich hiervoor op nationale wetgeving en rechtspraak zoals deze van de
Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Maar de Raad ziet ook toe of Europese en internationale
regelgeving en rechtspraak zoals die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden
geëerbiedigd.

tingen staat onder leiding van een
eerste voorzitter, die wordt bijgestaan
door een voorzitter en vier kamervoorzitters. Elke kamer bestaat uit een
kamervoorzitter, meerdere rechters in
vreemdelingenzaken, een coördinator,
attachés en één of meerdere griffiers.
De Raad telt 39 magistraten,

“De Raad: rechtsbescherming als houvast”

“De Raad biedt aan

vreemdelingen
daadwerkelijke
rechtsbescherming
tegen overheidsbeslissingen.

“

De Raad voor Vreemdelingenbetwis-

Aantal beroepen
en arresten
Meer beroepen
door asielcrisis
Sinds oktober 2010 is het aantal
asielaanvragen gestegen naar gemiddeld meer dan 2.000 per maand. Een

6 griffiers en 220 medewerkers die ter

verdubbeling ten opzichte van 2007

beschikking zijn gesteld door de

en 2008.

Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.

Dit heeft als gevolg dat er in 2011 meer
beroepen zijn ingediend bij de Raad
tegen beslissingen van de
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Aantal arresten
Ondanks de belangrijke stijging van

In het gerechtelijk jaar 2010-2011 heeft

De gemiddelde behandelingster-

het aantal annulatieberoepen heeft de

de Raad 17.949 arresten gewezen.

mijn van de beroepen ingediend in

Raad zich voornamelijk gericht op de

Er is vooral een stijging in de asielge-

2010-2011 en behandeld in hetzelfde

behandeling van de asielberoepen. De

schillen: 9.945 ten opzichte van 8.200

gerechtelijk jaar, bedraagt 81,2 dagen

regering heeft immers ook middelen

het jaar voordien.

voor de asielberoepen en 78,6 dagen

vrijgemaakt voor de Raad en prio-

Het aantal uitspraken in annulatie-

voor de annulatieberoepen. De Raad

riteit gegeven aan de behandeling van

geschillen is lichtjes gedaald doordat

behandelt de beroepen, ondanks de

deze asielaanvragen om een verdere

de middelen prioritair zijn ingezet om

sterke stijging, binnen de wettelijke

stijging te beperken en de opvang van

de asielcrisis te beheersen.

termijn.

asielzoekers te beheersen.

Instroom van de Raad (ANN: annulatieberoepen, VRM: asielberoepen).

Het onthaal van de Raad: voor velen de eerste kennismaking met de Raad.
ANN - Nederlands
ANN - Frans
ANN - Duits
VRM - Nederlands

commissaris-generaal voor de

soneelsleden uit te breiden zodat de

vluchtelingen en de staatlozen.

Raad, ondanks de belangrijke stijging,

8.475 om precies te zijn, een stijging

de inkomende beroepen binnen de

van 15% ten opzichte van het jaar

vooropgestelde wettelijke termijn kan

voordien (7.354).

blijven verwerken.

vraag opnieuw onderzocht, zowel in
rechte als in feite. De Raad kan het
beroep verwerpen, de asielstatus
toekennen of de beslissing terugsturen
naar de commissaris-generaal voor
verder onderzoek.
De Raad heeft al zijn middelen aangewend om deze asielberoepen prioritair
te behandelen. Zo zijn zowel rechters
als medewerkers die voordien geen
asielberoepen behandelden, ingezet
om deze asielberoepen te verwerken.
Bovendien heeft de regering beslist
om het aantal magistraten en per-
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Sterke stijging van
aantal annulatieberoepen
Tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011
– elk gerechtelijk jaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus – zijn

“De Raad heeft al zijn

in totaal 19.509 beroepen ingediend.
Dit is een stijging van 45%. Dit is niet

middelen ingezet om
het stijgende aantal
asielberoepen te
behandelen binnen
een redelijke termijn.

“

Bij asielberoepen wordt de asielaan-

VRM - Frans

enkel het gevolg van de verhoging
van het aantal asielberoepen (+ 15%),
maar voornamelijk van het aantal
annulatieberoepen (+ 75%).
De annulatieberoepen zijn hoofdzakelijk beroepen ingediend tegen
beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken in verband met geweigerde regularisatieaanvragen om
humanitaire of medische redenen,
gezinsherenigingen en bevelen om het
grondgebied te verlaten. De Raad kan,
in tegenstelling tot de asielberoepen,
de beslissing enkel vernietigen, maar
geen nieuwe beslissing nemen.

Uitstroom van de Raad (ANN: annulatieberoepen, VRM: asielberoepen).
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Wanneer de kamervoorzitter van
oordeel is dat bepaalde beroepen
geen mondelinge toelichting vereisen,
neemt hij een beschikking die aan de
partijen wordt meegedeeld. Partijen
kunnen steeds binnen de 15 dagen
verzoeken om gehoord te worden. Dan
worden zij uitgenodigd om ter terechtzitting te verschijnen.

De rechtspleging bij de Raad is hoofdzakelijk schriftelijk. Een beroep wordt

Sinds 1 april 2011 moet de ver-

bij de Raad met een verzoekschrift

zoekende partij in principe bijdragen

aanhangig gemaakt. Partijen en hun

in de kosten van de rechtspleging, al-

raadslieden mogen hun opmerkingen

thans als hij niet het voordeel van pro

op de terechtzitting steeds

Deo geniet. Een rolrecht van 175 euro

mondeling formuleren, maar ze kun-

moet voorgeschoten worden door de

nen geen andere middelen aanvoeren

verzoekende partij.

dan deze die ze in hun processtuk

Als de bestreden beslissing wordt

(beroep of nota) hebben uiteengezet.

vernietigd of hervormd, dan krijgt de
verzoekende partij het bedrag van

In 2011 heeft de wetgever een aantal

het rolrecht terugbetaald door de

wijzigingen aangebracht om de

verliezende partij.

procedure te vereenvoudigen en de

Evolutie in de
rechtspraak:
daadwerkelijk
beroep
België is op 21 januari 2011 door het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens veroordeeld in de zogenaamde
MSS-zaak. Een vreemdeling heeft in
een procedure bij uiterst dringende
noodzakelijkheid beroep aangetekend
tegen een Dublin-beslissing. Dit is een
beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij een asielzoeker
teruggezonden wordt naar het land
waar hij eerst asiel heeft aangevraagd.
Het Hof heeft onder meer geoordeeld

Op 17 februari 2011 heeft de Raad in
algemene vergadering 7 princiepsarresten gewezen. Om een daadwerkelijk beroep te kunnen garanderen,
heeft de Raad beslist dat het instellen
van een beroep zowel in rechte als in
feite beschikbaar moet zijn. Het instellen mag niet op onrechtvaardige wijze
belemmerd worden door handelingen
of nalatigheden van de overheid.
De Raad heeft bevestigd dat de vordering tot schorsing in uiterst
dringende noodzakelijkheid van
rechtswege schorsend is. Hierdoor
kan de verzoekende partij niet teruggezonden worden zolang het beroep
bij de Raad hangende is.

dat België geen daadwerkelijk beroep
garandeerde zoals bepaald in artikel
13 van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens.

instroom beter te controleren.
Sinds 10 januari 2011 is het mogelijk

“Het instellen van een beroep mag niet op onrechtvaardige wijze
belemmerd worden door handelingen of nalatigheden van
de overheid.

“

Belangrijkste
wijzigingen in de
procedure:
schriftelijke
procedure en
rolrecht

dat beroepen zonder openbare
terechtzitting afgehandeld worden.

Op de terechtzitting bepleiten de partijen hun zaak voor de rechter die
bijgestaan wordt door een griffier.

Nieuwe website
Op 6 juni 2011 heeft de Raad zijn

de zetel: alleenzetelend rechter (de

moeten verschijnen. Advocaten

nieuwe website gelanceerd

normale gang van zaken), 3 rechters of

moeten zich hiervoor eerst aanmelden.

(www.rvv-cce.be). Het hoofddoel is

in algemene vergadering. Ook zijn de

In 2011 hebben zich 193 advocaten

de rechtspraak van de Raad zo goed

meest voorkomende vragen beant-

ingeschreven.

mogelijk te verspreiden, wat bijdraagt

woord (FAQ) zodat de rechtzoekende

tot de transparantie en de klantvrien-

weet hoe hij een beroep kan indienen

Op het einde van 2011 heeft de Raad

delijkheid.

bij de Raad en wat het verdere verloop

meer dan 26.000 arresten gepubli-

van de procedure zal zijn. In 2011 is de

ceerd. De voornaamste arresten, zoals

De website bevat een efficiënte

website gemiddeld 206 keer per dag

deze van de algemene vergadering,

zoekmotor om arresten te zoeken aan

bezocht.

worden extra belicht in de nieuwsrubriek. De Raad tracht iedereen die

de hand van verschillende gegevens
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zoals datum, nummer of naam van

Speciaal voor de advocaten is er een

betrokken is bij vreemdelingengeschil-

de rechter. Nieuw is eveneens dat

rubriek waar zij de arresten kunnen

len, zo goed mogelijk via dit kanaal te

arresten gezocht kunnen worden

opvragen waarin zij zijn opgetreden

informeren over zijn werking.

overeenkomstig de samenstelling van

of de terechtzittingen waarvoor zij

69

