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Persmededeling 
 
 
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
interviewt Syriërs in Turkije 
 
 

België hervestigt 75 Syrische vluchtelingen 
 
 
BRUSSEL, 03/09/2014.- In november onthaalt ons land 75 Syriërs die het 
oorlogsgeweld in eigen land ontvlucht zijn en hier, via hervestiging, aan een nieuwe 
toekomst beginnen. Deze vluchtelingen zijn vorige week geïnterviewd door een team 
van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in 
Ankara, Turkije. Het team landde gisteren op de luchthaven in Zaventem. 
Sinds het begin van het conflict in Syrië in maart 2011 heeft België al aan 3.743 
Syriërs bescherming en verblijf verleend via het vluchtelingenstatuut, via subsidiaire 
bescherming, via gezinshereniging en via regularisatie. 
 
Maggie De Block, minister van Justitie belast met Asiel en Migratie, heeft in 2013 een 
structureel hervestigingsproject geïnstalleerd waardoor België nu elk jaar opnieuw aan aantal 
vluchtelingen zal opnemen in het kader van het Europese hervestigingsprogramma en in 
nauwe samenwerking met UNHCR.  
Maggie De Block: “In 2014 worden 100 vluchtelingen, 75 Syriërs en 25 Congolezen 
opgenomen. Doel is tegen 2020 jaarlijks 250 vluchtelingen te hervestigen in België. Ons land 
doet hiermee wat realistisch mogelijk is. De vluchtelingen verblijven eerst zes weken in een 
centrum van Fedasil. Daarna stromen zij door naar de OCMW’s. Ik hoop dat wij, net zoals 
vorig jaar, vlot voldoende gemeenten vinden die kandidaat zijn om deze mensen op te 
vangen.” 
 
Naast de hervestiging geeft België dagelijks bescherming aan Syriërs op de vlucht. 
Sinds de aanvang van het conflict, maart 2011, tot eind augustus 2014, heeft het CGVS 
bescherming verleend aan 2902 Syriërs. Van 2011 tot en met 2013 heeft de Dienst 
Vreemdelingenzaken daarnaast aan 737 Syriërs verblijf in ons land gegeven in het kader van 
gezinshereniging en aan 104 wegens humanitaire of medische redenen. 
 
Interviews 
Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft de 
voorbije maanden een eerste selectie gedaan van de Syrische vluchtelingen in Turkije met 
oog op de hervestiging in ons land. 
Een team van het Belgische CGVS is op 31 augustus 2014 naar Ankara gereisd en heeft er 
heel vorige week op zijn beurt de voorgedragen vluchtelingen geïnterviewd. Het gaat om een 
groep zeer kwetsbare mensen; gezinnen die allemaal fel geleden hebben onder het Syrische 
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conflict en die daarbij vaak familieleden verloren hebben. Bijna de helft van de vluchtelingen 
zijn minderjarig. 
Het CGVS heeft alle meerderjarige vluchtelingen gehoord. Bedoeling van de missie is het 
identiteitsdossier van de vluchtelingen te vervolledigen en na te gaan of hun ingeroepen nood 
aan bescherming nog gegrond is. Het CGVS gaat ook na of er geen aanwijzingen zijn dat de 
persoon betrokken zou zijn geweest bij oorlogsmisdaden. 
 
De Internationale Organisatie voor Migratie heeft tijdens de missie de vluchtelingen medisch 
onderzocht.  
 
Inburgering 
Eens de lijst met vluchtelingen, voorgesteld door het CGVS, is goedgekeurd door de 
bevoegde minister, zal de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) reisdocumenten afleveren. 
Intussen voert Fedasil bij de vluchtelingen in Turkije een culturele oriëntatiemissie uit om de 
vluchtelingen verdere informatie te verstrekken over België.  
Zodra de vluchtelingen aankomen in ons land krijgen zij het vluchtelingenstatuut van het 
CGVS en verblijfsdocumenten van DVZ. 
De eerste zes weken van hun verblijf worden de vluchtelingen opgevangen door specialisten 
in één van de open centra van Fedasil. Op het programma daar staan onder andere 
taallessen en inburgeringscursussen. 
Daarna stromen de vluchtelingen door naar de gemeenten die zich bereid verklaard hebben 
hen te huisvesten. De niet-gouvernementele organisaties Caritas en Convivial helpen en 
begeleiden de Syriërs daar twaalf maanden bij hun verdere inburgering, aanpassing aan onze 
cultuur en bijvoorbeeld zoeken naar werk. 
 
Achtergrondinformatie over hervestiging vindt u op www.hervestiging.be  
 
 
 
 
Meer info: Els Cleemput, woordvoerster 

  Tel. : 0032 475 29 28 77 
Mail :  els.cleemput@ibz.fgov.be 
Internet : www.deblock.belgium.be 

 


