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Kwaliteit van de informatie die nodig is om asielaanvragen op te volgen

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of de Dienst
Vreemdelingenzaken en Fedasil beschikken over de gegevens die ze nodig hebben
om hun opdracht ten aanzien van de asielzoekers te volbrengen. Het formuleert
aanbevelingen om te komen tot een vlottere informatie‐uitwisseling tussen de be‐
trokken instanties. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft zich ertoe geën‐
gageerd gevolg te geven aan die aanbevelingen.
Tijdens de periode die nodig is om hun dossier te onderzoeken, mogen asielzoekers in Bel‐
gië verblijven en ontvangen ze materiële steun. In 2011 werden 25.479 asielaanvragen inge‐
diend in België.
De Dienst Vreemdelingenzaken bepaalt of en op welke voorwaarden de vreemdelingen het
Belgisch grondgebied mogen betreden, er verblijven of zich er mogen vestigen. Hij regi‐
streert de asielaanvragen. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fe‐
dasil) levert de materiële steun (huisvesting, maaltijden en andere diensten). Bepaalde
opvangstructuren worden rechtstreeks door Fedasil beheerd; andere worden beheerd door
partners van Fedasil.
Bij de behandeling van een asielaanvraag zijn nog andere instanties betrokken, met name
het Commissariaat‐Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en, ingeval de
asielzoeker beroep aantekent, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en de Raad
van State.
Het Rekenhof is nagegaan of de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil bij het uitvoeren
van hun opdracht kunnen vertrouwen op de informatie in het wachtregister. Dat register
werd speciaal gecreëerd om de asielzoekers in te schrijven en hun statuut op te volgen.
Over het algemeen ontvangt de Dienst Vreemdelingenzaken tijdig de nodige informatie.
De dienst heeft zich dusdanig georganiseerd dat de tekortkomingen van het wachtregister
worden opgevangen.
Fedasil, daarentegen, kan in het wachtregister niet alle gegevens terugvinden die het nodig
heeft om te bepalen wanneer het recht op materiële steun stopt. Bepaalde beroepschriften
of bepaalde beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken, van de Raad voor Vreemde‐
lingenbetwistingen of van de Raad van State worden er namelijk niet in opgenomen. Die
informatie is echter noodzakelijk om het opvangnet optimaal te kunnen beheren en om zo
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snel mogelijk plaatsen vrij te maken opdat wachtenden de materiële hulp krijgen waar ze
recht op hebben. Het Rekenhof formuleert dan ook een reeks aanbevelingen om het wacht‐
register beter af te stemmen op de informatiebehoeften van Fedasil.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat de toegang die de opvangstructuren hebben tot de
informatie, niet volstaat om het recht op materiële steun op te volgen en sterk varieert
tussen de structuren onderling. Elke opvangstructuur, of die nu door Fedasil wordt beheerd
of niet, moet echter zelf het recht op materiële steun opvolgen en bepalen wanneer dat
recht stopt.
Volgens het Rekenhof zou een efficiëntere informatiedoorstroming ervoor zorgen dat Fe‐
dasil en zijn partners hun opdrachten in betere omstandigheden kunnen uitvoeren en dat
de zware administratieve last die ze dragen wordt verlicht.
Dat kan op twee manieren worden bereikt:
- ofwel wordt de huidige organisatie behouden en moet Fedasil zich ervan vergewissen,
in samenwerking met de dienst van het rijksregister, dat alle opvangstructuren toegang
hebben tot de gegevens in het wachtregister en dat ze die informatiebron ook aanwen‐
den;
- ofwel wordt de opvolging van het recht op materiële steun gecentraliseerd en moet
Fedasil aan elke opvangstructuur een staat overzenden van de administratieve toestand
van de asielzoekers. Op die manier zou Fedasil de capaciteit en de bezetting van het
opvangnetwerk van nabij kunnen volgen.
Volgens het Rekenhof biedt een gecentraliseerde opvolging de beste garantie dat de wette‐
lijke bepalingen en de gelijke behandeling van de rechthebbenden op materiële steun wor‐
den nageleefd. Bovendien is dat de meest efficiënte oplossing.
In haar antwoord benadrukt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat de bevoegdhe‐
den inzake asiel, migratie en opvang sinds de audit van het Rekenhof zijn samengebracht
onder haar verantwoordelijkheid. Ze verbindt zich ertoe de synergieën tussen de betrokken
instanties te verbeteren en kondigt ook aan dat er een werkgroep wordt opgericht.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag “Asielaanvragen: kwaliteit van de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken
en Fedasil nodig hebben voor de opvolging” werd aan het federale parlement bezorgd. Het
verslag, de samenvatting en dit persbericht zijn terug te vinden op de website van het Re‐
kenhof (www.rekenhof.be).
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