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Op vraag van Maggie De Block, Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, heeft de ministerraad een 

lijst van veilige landen goedgekeurd. 

Asielaanvragen van mensen die uit die landen 

komen, zullen binnen de 15 dagen behandeld 

worden. “Met deze lijst willen we een duidelijk 

signaal geven aan die mensen dat hun kansen om 

asiel te krijgen klein zijn. Dat moet het aantal 

aanvragen sterk doen dalen. Bovendien zal een 

snellere afhandeling van die aanvragen leiden tot 

snellere uitwijzingen”, zegt Maggie De Block. 

 

De lijst van veilige landen maakt deel uit van het nieuwe asielbeleid van Maggie De Block. De 

staatssecretaris heeft van bij haar aantreden duidelijk gemaakt dat ze snellere asielprocedures 

wil, het misbruik wil inperken en via ontradingscampagnes mensen zal ontmoedigen om naar 

hier te komen. 

  

Eén op vijf aanvragen sneller behandeld 

  

Op de lijst die is goedgekeurd staan zeven landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM, 

Kosovo, Servië, Montenegro en India. “In 2011 werd bijna 20% van alle asielaanvragen gedaan 

door mensen uit die zeven landen. Met deze lijst zal dus één op vijf asielaanvragen veel sneller 

behandeld worden”, aldus Maggie De Block. 

  

Jaarlijkse evaluatie 

  

Het principe van een veilig land van herkomst is op 19 januari 2012 in de Belgische 

Vreemdelingenwet ingevoerd. De lijst moet jaarlijks geëvalueerd worden en kan aangepast 

worden, ze is opgesteld op basis van advies van de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen. Een land wordt volgens de nieuwe Vreemdelingenwet als veilig beschouwd als 

er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de 

Conventie van Genève, en geen sprake is van een reëel  risico op ernstige schade bij terugkeer 

naar het land van herkomst. 

  

Ons land volgt buitenlandse voorbeelden 

  

Met deze lijst 'veilige landen van herkomst' volgt België het voorbeeld van andere EU-landen 

zoals het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Ierland. De lijst 

zal nu vastgelegd worden in een Koninklijk besluit en zodra dat in voege treedt, kan de lijst 

toegepast worden door de Belgische asielinstanties.  
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