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INLEIDING
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
U bent in België als vluchteling erkend. Dit geeft u heel wat rechten,
vergelijkbaar met die van een Belg, maar ook plichten.
U stelt zich ongetwijfeld vragen over wat de toekomst u als vluchteling in België te bieden heeft. Op de volgende pagina’s vindt u heel wat
informatie die u hopelijk een antwoord zal geven op uw vragen. In geval
van twijfel, aarzel niet contact op te nemen met de diensten die verder
worden vermeld.
Deze brochure biedt elementaire informatie. Het is onmogelijk alle details
en nuances te behandelen. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het
eerbiedigen van uw rechten en plichten, aarzel dan niet contact op te
nemen met een advocaat, een juridische dienst of een van de diensten
die vermeld worden in de bijlage van de brochure. U kunt zich ook
wenden tot uw gemeente voor vragen in verband met het verwerven van
de Belgische nationaliteit en identiteitsdocumenten, tot het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente voor
vragen in verband met maatschappelijke problemen (integratie ...) of
vervangingsinkomens. De Dienst Vreemdelingenzaken kan u inlichtingen geven over visa, verblijfsvergunningen en gezinshereniging.
De diensten van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen staan eveneens tot uw beschikking om in de mate van
het mogelijke uw vragen te beantwoorden.
Ik wens u een zo harmonieus mogelijke integratie in de Belgische samenleving toe.
Dirk Van den Bulck
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
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1. VERBLIJF IN BELGIË
De erkenning als vluchteling geeft u het recht op een verblijf van vijf
jaar in België. Na vijf jaar verblijf, te rekenen vanaf de indiening van
uw verzoek om internationale bescherming, wordt u tot een verblijf van
onbeperkte duur toegelaten.
Met het vluchtelingenattest dat u van het CGVS ontving, gaat u naar
de gemeente van verblijf en vraagt u dat men u inschrijft in het
vreemdelingenregister.
De gemeente zal u vervolgens een identiteitsdocument overhandigen:
een elektronische A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf.
Na vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van uw verzoek om internationale bescherming, krijgt u een elektronische B-kaart: een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister – onbeperkt verblijf.
Ga goed na of in de rubriek 'nationaliteit' duidelijk 'vluchteling' vermeld
staat. Vraag, indien nodig, aan de gemeente om dit te corrigeren.
De elektronische vreemdelingenkaart is vijf jaar geldig. U moet er zelf
op letten dat u een verlenging of hernieuwing aanvraagt.
Bij verlies of diefstal van uw identiteitsdocument doet u aangifte bij
de politie.

Inleiding  -  Verblijf in België   │
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2. WERKEN IN BELGIË
Om in België als werknemer te werken, moet u als erkende vluchteling
geen arbeidskaart hebben. U hebt onder dezelfde voorwaarden als de
Belgen toegang tot de arbeidsmarkt.
Indien u zich als zelfstandige wilt vestigen, hebt u als erkende vluchteling in België geen beroepskaart nodig.
Informeer u bij een sociale dienst, het OCMW van uw gemeente of bij
een vakbond over uw rechten en plichten in verband met uw arbeidssituatie (ziekteverzekering, kinderbijslag ...).
Informeer u ook bij dezelfde diensten over de mogelijkheid om een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering ...) te krijgen indien u geen
werk hebt.
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3. HET BELGISCHE RECHT RESPECTEREN
Als erkend vluchteling bent u niet langer onderworpen aan het recht
van uw land van herkomst, maar wel aan het Belgisch recht.
U moet dus dezelfde wetten naleven als de Belgen, bijvoorbeeld met
betrekking tot:

▪▪ de leeftijd van meerderjarigheid
▪▪ het huwelijk
▪▪ de echtscheiding
▪▪ het ouderlijke gezag over minderjarige kinderen
▪▪ de voogdij over de kinderen in geval van scheiding
▪▪ de erkenning van het vaderschap
▪▪ ...
Informeer u bij een advocaat, een notaris, een juridische dienst, een
sociale dienst van uw gemeente.

Werken in België  -  Het Belgische recht respecteren   │
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4. NAAR HET BUITENLAND REIZEN
U hebt het recht om naar het buitenland te reizen maar als u naar uw
land van herkomst terugkeert, loopt u het risico uw vluchtelingenstatus te verliezen (zie verder p. 12).
U kunt geen paspoort meer aanvragen bij de ambassade van uw land
van herkomst. Als u dit toch doet, loopt u het risico uw vluchtelingenstatus te verliezen.
Om naar het buitenland te reizen, moet u in het bezit zijn van een geldige
elektronische vreemdelingenkaart en een 'reisdocument voor vluchtelingen', ook wel 'blauw paspoort' genoemd.
U hebt altijd een 'blauw paspoort' nodig om te reizen, ook in geval u
reist naar een ander land van de Europese Unie. Elk familielid in België
dat als vluchteling is erkend, moet houder zijn van een 'blauw paspoort'.
U vraagt een ‘blauw paspoort’ aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Documenten die u moet voorleggen om
een 'blauw paspoort' aan te vragen
1. uw identiteitskaart
2. één pasfoto
3. indien uw gezin één of meerdere kinderen telt die jonger zijn dan
18 jaar, een verklaring inzake de gezinssamenstelling (die u bij uw
gemeente moet aanvragen)

4. indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, een bewijs
van gezinssamenstelling (dat u bij de gemeente moet aanvragen).
Informeer u steeds bij de ambassades en de consulaten van de landen
waar u naartoe wil reizen over de vereiste visa (zelfs voor een Europese
lidstaat).
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De Belgische ambassades en consulaten kunnen u, in geval van problemen in het buitenland, consulaire (administratieve) bijstand bieden.

Lang verblijf in het buitenland en terugkeer naar België
Verlaat u België voor een periode van maximum 3 maanden, dan heeft
u geen speciale verplichtingen. Als u bij uw vertrek in het bezit bent
van een geldige verblijfsvergunning, verliest u niet uw verblijfsrecht.
Zelfs als de geldigheid van uw verblijfsvergunning tijdens uw afwezigheid verloopt, verliest u niet uw verblijfsrecht. Om problemen te vermijden, vraagt u een vroegtijdige verlenging aan bij de gemeente.
Bent u van plan om gedurende een langere periode in het buitenland
te verblijven, dan behoudt u recht op terugkeer naar België voor een
periode van 1 jaar na vertrek.
Desgevallend moet u wel aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen:

▪▪ U licht voor uw vertrek de gemeente in van uw voornemen om België
te verlaten en terug te keren. Indien nodig, vraagt u de verlenging
van uw verblijfsvergunning aan, zodat u bij terugkeer een geldige
vreemdelingenkaart hebt.

▪▪ Na terugkeer naar België, meldt u zich aan binnen de 15 dagen bij
de gemeente, met uw geldige verblijfsvergunning.
Wanneer u deze verplichtingen naleeft, schrijft de gemeente u opnieuw
in het bevolkingsregister in.
Indien u langer dan een jaar afwezig bent, is uw terugkeer naar België
niet langer verzekerd. U zal desgevallend een ‘machtiging tot terugkeer’
nodig hebben. (Indien uw 'blauw paspoort' niet langer geldig is, dan
moet u zich wenden tot de Belgische diplomatieke post van uw woonplaats in het buitenland, die zal onderzoeken of het mogelijk is om u
het recht te geven om naar België terug te keren.)

Naar het buitenland reizen   │
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Bent u van plan om langer dan een jaar België te verlaten, informeer
u dan op voorhand bij uw gemeente over de verschillende administratieve verplichtingen waaraan u moet voldoen.
Bent u van plan om zich in een ander land te vestigen, dan moet dit
gebeuren conform de visumvereisten en de verblijfsvergunningen voor
dat land. Neem hiervoor contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u zich wil vestigen.

Overdracht van uw vluchtelingenstatus naar een ander land
Informeer u eventueel over de mogelijkheden voor de ‘overdracht’ van
de vluchtelingenstatus die worden aangeboden door het land waar u
zich wilt vestigen. De ‘overdracht’ van de vluchtelingenstatus laat de
autoriteiten van het land waar u zich vestigt toe om u een reisdocument voor vluchtelingen en andere documenten voor vluchtelingen uit
te reiken. In geval van een overdracht van de vluchtelingenstatus is het
CGVS niet langer bevoegd.

Naar uw land van herkomst reizen
Uw vluchtelingenstatus laat u niet toe om terug naar uw land van
herkomst te gaan. U bent als vluchteling erkend omwille van een gegronde
vrees voor vervolging in uw land van herkomst. Een reis naar uw land
van herkomst kan een herevaluatie van uw status tot gevolg hebben.
Elke reis naar uw land van herkomst dient u tijdens de eerste 5 jaar van
uw verblijf te melden bij de gemeente waar u woont.
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5. DOCUMENTEN AANVRAGEN BIJ HET CGVS
Uw vluchtelingenstatus verbiedt u elk contact met de ambassade van
uw land van herkomst. U kunt bij de Helpdesk erkende vluchtelingen
en staatlozen van het CGVS de documenten aanvragen die u niet
kunt krijgen bij de autoriteiten van uw land van herkomst. Het betreft
volgende documenten:

▪▪ getuigschrift van geboorte
▪▪ getuigschrift van huwelijk indien de beide echtgenoten zich in België
bevinden

▪▪ getuigschrift van echtscheiding
▪▪ getuigschrift van weduwschap
▪▪ attest van vluchteling
▪▪ attest van afstand van de status
De Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen is open van maandag
tot vrijdag van 8.30 uur tot 10 uur.
U kunt uw vragen stellen per fax: 02 205 52 01,
per e-mail: CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be,
of per post (CGVS - Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen,
WTC II, Koning Albert II-laan, 26 A, 1000 BRUSSEL). Bij uw aanvraag
moet u een kopie van uw identiteitsdocumenten en, indien u er een
bezit, van uw vluchtelingencertificaat voegen.
U kan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen telefonisch
bereiken op het nummer: 02 205 50 09.

Naar het buitenland reizen   -   Documenten aanvragen bij het CGVS   │
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6. DE VLUCHTELINGENSTATUS VERKRIJGEN VOOR UW
KINDEREN
Uw kinderen die samen met u zijn aangekomen, worden als vluchteling
erkend indien u voor hen tijdens de procedure een verzoek tot internationale bescherming indiende (de kinderen moeten op uw bijlage 25
of 26 ingeschreven zijn).
Uw kinderen die in België zijn geboren na de erkenning van de vluchtelingenstatus, genieten niet automatisch de vluchtelingenstatus. U
kunt vragen dat uw kinderen die in België zijn geboren dezelfde status
als u krijgen:

▪▪ Indien de twee ouders in België als vluchteling werden erkend, moet u
uw aanvraag richten tot de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS, WTC II, Koning Albert II-laan 26 A, 1000 BRUSSEL.

▪▪ Indien een van de ouders niet als vluchteling in België werd erkend,
moet u uw aanvraag richten tot de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ), Bureau Asiel, op de telefoonnummers (NL) 02 793 90 83 of
02 793 90 78, (FR) 02 793 90 97 of 02 793 90 86. E-mail adres : (NL)
asiel.administratie@ibz.fgov.be, (FR) asile.administration@ibz.fgov.be.

▪▪ Indien het vaderschap niet wettelijk is vastgesteld, kan de moeder van
het kind dat in België is geboren, zich ook tot de Helpdesk erkende
vluchtelingen en staatlozen richten, maar zij moet een recent uittreksel uit de geboorteakte van het kind voorleggen.
Uw kinderen die in België zijn aangekomen na de erkenning van de vluchtelingenstatus, moeten zich aangeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ). Voor meer informatie, contacteer: Dienst Vreemdelingenzaken,
Bureau Asiel, op de telefoonnummers (NL) 02 793 90 83 of
02 793 90 78, (FR) 02 793 90 97 of 02 793 90 86. E-mail adres : (NL)
asiel.administratie@ibz.fgov.be, (FR) asile.administration@ibz.fgov.be.
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7. GEZINSHERENIGING
Als u erkend bent als vluchteling in België, kunnen uw naaste familieleden een verblijfsrecht krijgen in België via de procedure gezinshereniging.
Wanneer uw naaste familieleden niet in België verblijven, kunnen zij
een visum voor gezinshereniging aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land waar zij zich bevinden. Wanneer
zij zich reeds in België bevinden, starten zij de procedure gezinshereniging op bij de gemeente van verblijf.
De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvraag. De behandelingsduur van de aanvraag bedraagt 9 maanden, maar kan in bepaalde
omstandigheden worden verlengd.
Kunnen gezinshereniging genieten:

▪▪ Uw echtgenoot of uw geregistreerde partner, op voorwaarde dat u
beiden ouder bent dan 21 jaar. Indien het huwelijk of partnerschap
al bestond voor u in België aankwam, dan wordt de leeftijdsvoorwaarde teruggebracht tot 18 jaar.

▪▪ Uw alleenstaande kinderen ten laste, jonger dan 18 jaar, of deze van
uw echtgenoot of geregistreerde partner.

▪▪ Uw alleenstaand gehandicapt kind, ouder dan 18 jaar, of dat van uw
echtgenoot of partner, mits een attest van een door de Belgische
diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat het
kind niet in eigen behoeften kan voorzien.

▪▪ Uw ouders, indien u jonger bent dan 18 jaar en u België binnenkwam
zonder begeleiding en zonder onder de hoede te staan van een verantwoordelijke meerderjarige.
Uw echtgenoot, geregistreerde partner of uw kinderen of de kinderen
van uw echtgenoot of partner mogen geen gevaar vormen voor de
volksgezondheid, openbare orde of nationale veiligheid en moeten bij
u komen wonen in België.

    De vluchtelingenstatus verkrijgen voor uw kinderen   -  Gezinshereniging   │
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Daarenboven zijn er verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen,
onder andere op vlak van huisvesting, ziektekostenverzekering en toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Deze voorwaarden zijn telkens verschillend afhankelijk van voor welke familieleden en
op welk tijdstip de gezinshereniging wordt gevraagd.
U neemt best contact met een advocaat om de procedure gezinshereniging op te starten. Ook bepaalde sociale diensten kunnen u meer informatie geven over gezinshereniging. Als bijlage vindt u de lijst van sociale
diensten. U kan zich ook informeren bij de Dienst Vreemdelingenzaken
en bij uw gemeente.
De leden van uw gezin die gemachtigd zijn tot het verblijf in België via
gezinshereniging, krijgen een beperkt verblijfsrecht van vijf jaar. Na vijf
jaar is de toelating tot het verblijf onbeperkt, voor zover de familieleden nog steeds voldoen aan de voorwaarden inzake gezinshereniging.

Tracing
Het Rode Kruis Vlaanderen beschikt over een dienst Tracing die probeert
familieleden op te sporen met wie u het contact verloor. Als u in Wallonië
woont, kunt u hiervoor beroep doen op la Croix-Rouge de Belgique. U
vindt de adressen van het Rode Kruis Vlaanderen en het Rode Kruis
België in bijlage 2.
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8. BEVESTIGING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS
Het is belangrijk te weten dat een persoon die in een ander land als
vluchteling is erkend, niet voor een lange periode in België kan verblijven en desgevallend onderworpen is aan de algemene reglementering met betrekking tot visa en verblijfsvergunningen van langere
duur (tijdelijk verblijf, verblijf voor studies, verblijf van onbeperkte
duur, gezinshereniging).
Een vluchteling erkend in een andere Europese lidstaat, mag in België
blijven voor een periode van maximum 3 maanden, indien hij in het
bezit is van een reisdocument vluchtelingen, uitgereikt door het land
van toevlucht, om naar België te reizen. Ook een vluchteling erkend in
een niet-Europese lidstaat, kan in België blijven voor een periode van
maximum 3 maanden. Een toeristenvisum zal meestal noodzakelijk zijn
om naar België te reizen.
Om langer in België te blijven, is een verblijfsvergunning nodig, uitgereikt door de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het
land van toevlucht.

Om in België de bevestiging te krijgen van de vluchtelingenstatus
die werd toegekend in een ander land, ook van de Europese
Unie, kunt u een aanvraag indienen bij het CGVS. U moet:
▪▪ regelmatig en zonder onderbreking gedurende 18 maanden in België
verblijven en

▪▪ de duur van uw verblijf werd niet om een welbepaalde reden beperkt.
Bij uw aanvraag voegt u een kopie toe van:

▪▪ uw verblijfskaart of verblijfstitel
▪▪ van het reisdocument dat is uitgereikt in het land dat de vluchtelingenstatus heeft erkend

Gezinshereniging   -   Bevestiging van de vluchtelingenstatus   │
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De commissaris-generaal kan beslissen om de status te bevestigen als
aan de voorwaarden wordt voldaan.
Door de bevestiging van de vluchtelingenstatus die in een ander land
werd toegekend, kan men de voordelen genieten die in België met de
status van erkende vluchteling verbonden zijn. Vooraleer deze bevestiging is toegekend, kan alleen het land dat de vluchtelingenstatus heeft
erkend, een reisdocument verlengen of uitreiken. Het CGVS kan in dat
geval geen enkel document uitreiken.
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9. BELG WORDEN
Er zijn twee procedures om de Belgische nationaliteit te krijgen: de nationaliteitsverklaring en de naturalisatie. Als u de Belgische nationaliteit
krijgt, verliest u uw vluchtelingenstatus.

Nationaliteitsverklaring
De voorwaarden om via een nationaliteitsverklaring Belg te worden
zijn te uitgebreid om in deze brochure te vermelden. U vindt de voorwaarden terug in de wettekst op de website van de FOD Justitie:
http://justitie.belgium.be/nl/ via het linkermenu ‘Personen en gezinnen’
- ‘Nationaliteit’.
U legt de verklaring van nationaliteit af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u verblijft. De ambtenaar zal u alle
nodige uitleg geven over de documenten die u moet voorleggen opdat
u uw dossier kan vervolledigen.
U kunt terecht bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van
het CGVS voor geboorteattesten en attesten van vluchteling die u bij
uw nationaliteitsverklaring moet voegen (zie p. 13).

Naturalisatie
Voorwaarden
U moet:

1. minstens 18 jaar zijn;
2. wettelijk in België verblijven;
3. blijk geven van ’buitengewone verdiensten‘ op wetenschappelijk,
sportief of op sociaal-cultureel vlak;

4. bewijzen dat het voor u zo goed als onmogelijk is om de
Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een
nationaliteitsverklaring.

Bevestiging van de vluchtelingenstatus   -   Belg worden  │
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U kunt hiervoor terecht bij de gemeente waar u verblijft. De Helpdesk
erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS reikt de geboorteattesten uit die u bij de naturalisatieaanvraag moet voegen (zie p. 13).
Meer informatie over ‘Belg worden’ vindt u terug op de website van de
FOD Justitie: http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_
en_gezinnen/nationaliteit/ en de website van de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: http://
diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/
Belgische_nationaliteit/
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10. DE VRIJWILLIGE AFSTAND VAN DE
VLUCHTELINGENSTATUS
Indien u van mening bent dat de redenen die u ertoe hebben aangezet
om uw land te ontvluchten, opgehouden hebben te bestaan (ten gevolge
van een politieke verandering of wijzigingen in uw persoonlijke situatie),
dan kunt u afstand doen van de vluchtelingenstatus.
Procedure:

▪▪ U meldt zich persoonlijk aan bij de Helpdesk erkende vluchtelingen
en staatlozen van het CGVS met uw vreemdelingenkaart, uw 'blauw
paspoort' (reisdocument voor vluchtelingen) en eventueel uw vluchtelingengetuigschrift of ‘groene kaart’ (dit werd tot 17 februari 2003
afgegeven door het CGVS).

▪▪ U tekent een verklaring waarin u afstand doet van uw status. U
ontvangt een ‘attest van afstand van status'. U krijgt uw persoonlijk paspoort terug, indien u dit had afgegeven aan het CGVS.

▪▪ U gaat vervolgens naar de gemeente met dit attest. De gemeente
zal uw vreemdelingenkaart corrigeren door de vermelding 'vluchteling' te vervangen door uw nationaliteit.
Opgelet: de gemeente eist voor deze vervanging een geldig nationaal
paspoort dat de ambassade van uw land heeft uitgereikt.
Gevolgen: U bent aan dezelfde regels onderworpen als de andere
vreemdelingen die regelmatig in België verblijven. Deze regels hebben betrekking op het verblijf, de langdurige afwezigheid in het buitenland, de verwijderingsmaatregelen (openbare orde), enzovoort. De
gemeente kan dan wel, op vraag van de DVZ, uw verblijfskaart intrekken of niet meer vernieuwen.
U kunt naar uw land van herkomst reizen met uw nationaal paspoort.

Belg worden   -   De beëindiging van de vluchtelingenstatus   │
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11. DE OPHEFFING OF INTREKKING VAN
DE VLUCHTELINGENSTATUS
Wanneer er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn om de geldigheid van de vluchtelingenstatus te heroverwegen, onderzoekt het CGVS
of het de status kan opheffen of intrekken.
Het heronderzoek van de geldigheid van een beschermingsstatus door
het CGVS kan ook op vraag van de minister of zijn gemachtigde.

1. Het CGVS heft de vluchtelingenstatus op
Een beslissing tot opheffing maakt een einde aan de toegekende status.
Bescherming is niet langer nodig omwille van uw gedrag of als gevolg
van een wijziging van de omstandigheden die aanleiding gaven tot het
toekennen van de vluchtelingenstatus:

▪▪ U roept vrijwillig de bescherming in van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

▪▪ U verkrijgt vrijwillig opnieuw uw nationaliteit nadat u deze had verloren.
▪▪ U verwerft een nieuwe nationaliteit.
▪▪ U vestigt zich vrijwillig in het land waar u vervolging vreesde.
▪▪ De omstandigheden die hebben geleid tot uw erkenning als vluchteling, hebben opgehouden te bestaan (bijvoorbeeld in geval van
belangrijke en duurzame veranderingen in uw land van herkomst).
In dit geval kan het CGVS u uitnodigen voor een persoonlijk onderhoud.
Tijdens dit onderhoud kunt u alle redenen voor het behoud van de vluchtelingenstatus uiteenzetten. Het CGVS kan u ook vragen schriftelijk de
redenen voor het behoud van uw status over te maken.
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Tegen een beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus is een beroep
bij volle rechtsmacht mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(RvV).
In geval van een beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus,
kan de DVZ een bevel betekenen om het grondgebied te verlaten en
zo een einde stellen aan het recht op verblijf, enkel tijdens de eerste
5 jaar verblijf, te rekenen vanaf de indiening van het verzoek om internationale bescherming. Daarna kan het verblijf enkel beëindigd worden
via een terugwijzings- of uitzettingsbesluit.

2. Het CGVS trekt de vluchtelingenstatus in
Het CGVS neemt een beslissing tot intrekking van de beschermingsstatus wanneer deze status nooit had mogen worden gegeven:

▪▪ Indien u een gevaar vormt voor de samenleving, omdat u definitief
bent veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf of als er redelijke gronden bestaan om u te beschouwen als een gevaar voor de
nationale veiligheid.

▪▪ Indien u moet worden uitgesloten of had moeten uitgesloten zijn van
de vluchtelingenstatus.

▪▪ Indien de toekenning van de vluchtelingenstatus is gebeurd op basis
van onjuiste of bedrieglijke elementen, valse of vervalste documenten.

▪▪ Indien uw persoonlijk gedrag later erop wijst dat u geen vervolging
vreest.
Indien een beslissing tot intrekking van de status wordt overwogen,
kan het CGVS u uitnodigen voor een persoonlijk onderhoud. Tijdens dit
onderhoud krijgt u de kans de redenen aan te halen waarom uw status moet behouden blijven. Het CGVS kan u ook vragen schriftelijk de
redenen voor het behoud van uw status over te maken in geval een
intrekking wordt overwogen omwille van gevaar voor de samenleving
of nationale veiligheid.
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In sommige beslissingen tot intrekking geeft het CGVS een advies over
de mogelijkheid van een verwijdering.
Tegen een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus is een
beroep bij volle rechtsmacht mogelijk bij de RvV.
In geval van een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus
kan de DVZ een bevel betekenen om het grondgebied te verlaten en
zo een einde stellen aan het recht op verblijf, enkel tijdens de eerste
5 jaar verblijf, te rekenen vanaf de indiening van het verzoek om internationale bescherming. Daarna kan het verblijf enkel beëindigd worden
via een terugwijzings- of uitzettingsbesluit.
Indien de beslissing tot intrekking werd genomen omdat u moet worden uitgesloten of had moeten uitgesloten zijn van de vluchtelingenstatus, omdat de toekenning van de vluchtelingenstatus is gebeurd op
basis van onjuiste of bedrieglijke elementen, valse of vervalste documenten of omdat uw persoonlijk gedrag later erop wijst dat u geen vervolging vreest, dan kan de DVZ te allen tijde uw verblijf intrekken en u
een bevel om het grondgebied te verlaten, afgeven.
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12. BESLUIT
Het is moeilijk om in deze brochure op alle details en nuances in te gaan.
Indien nodig, aarzel niet om inlichtingen in te winnen bij:

▪▪ de Belgische instanties (zie bijlage 1: CGVS, DVZ, RvV)
▪▪ uw gemeente (procedure van verwerving Belgische nationaliteit,
persoonsbewijzen)

▪▪ het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van uw
gemeente (sociale zaken, vervangingsinkomens...)

▪▪ juridische diensten (advocaten, juridische diensten)
▪▪ niet-gouvernementele organisaties:
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Kruidtuinstraat 75, 1210
BRUSSEL, T 02 274 00 20, F 02 201 03 76,
www.vluchtelingenwerk.be
CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers),
Visvijverstraat 80/82, 1050 BRUSSEL, T 02 629 77 10, F 02 629 77 33,
www.cire.be
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Bijlage 1

BIJLAGE 1: BELGISCHE INSTANTIES

Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
WTC II
Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL
T 02 205 51 11
F 02 205 51 15
www.cgvs.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(RvV)
Laurentide
Gaucheretstraat 92-94
1030 BRUSSEL
T 02 791 60 00
F 02 791 62 26
www.rvv-cce.be

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
World Trade Center, tower II
Antwerpsesteenweg 59 B
1000 BRUSSEL
T 02 793 95 00
Helpdesk (visa, verblijfsvergunningen,
gezinshereniging)
T 02 793 80 00
www.dofi.fgov.be
www.ibz.fgov.be

Federale Overheidsdienst (FOD)
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15
1000 BRUSSEL
T 02 501 81 11
www.diplomatie.belgium.be
www.dgcd.be
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Bijlage 2

BIJLAGE 2: SOCIALE DIENSTEN
Vlaanderen
Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40
2800 MECHELEN
T 015 44 35 40
info@rodekruis.be
www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpwereldwijd/opvang-asielzoekers/
Protestants Sociaal Centrum
Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 ANTWERPEN
T 03 325 34 05
F 03 272 20 85
www.pscantwerpen.be
CAW Vluchtelingendienst
(nieuwe naam Adviescentrum Migratie)
Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 ANTWERPEN
T 03 328 20 20
www.cawantwerpen.be
CAW Oost-Brabant
Vluchtelingenonthaal
Redingenstraat 6
3000 LEUVEN
T 016 46 49 61
www.cawoostbrabant.be

CAW Waasland
Prins Albertstraat 35
9100 SINT-NIKLAAS
T 03 776 82 71
www.cawoostvlaanderen.be
CAW Transithuis
Oude Houtlei 124
9000 GENT
T 09 267 85 10
www.cawoostvlaanderen.be
CAW De Viersprong
Spinolarei 10 A
8000 BRUGGE
T 050 44 37 78 (72)
www.caw.be
CAW Sonar
Ursulinenstraat 7
3800 SINT-TRUIDEN
T 011 68 86 00
www.cawlimburg.be
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Wallonië
CAP Migrants
Rue de Fétinne 98
4020 LIÈGE
T 04 222 36 16
F 04 342 47 77
Service social des étrangers
Rue Lambert-le-Bègue 8
4020 LIÈGE
T 04 223 58 89
Centre des immigrés de
Namur-Luxembourg:
Rue Borgnet 9
5000 NAMUR
T 081 22 42 86
dinsdag: van 9 tot 13 uur
donderdag: van 13.30 tot 16.30 uur
Espace Didier 42
6700 ARLON
T 063 43 00 30
maandag: van 13.30 tot 16.30 uur
Place aux Foires 21 (2ème étage)
6900 MARCHE EN FAMENNE
T 084 45 68 08
woensdag: van 9 tot 12 uur
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Accueil et promotion des immigrés
Rue Léon Bernus 35
5000 CHARLEROI
T 071 31 33 70
Aide aux personnes déplacées :
Mons:
Rue d’Havré, 98
7000 MONS
T 0478 021 990
maandag en woensdag: van 9.30 tot 12
uur
apd.anneroulet@gmail.com
Braine-le-Comte:
Le Sylvius
Rue Adolphe Gillis, 11
7090 BRAINE-LE-COMTE
T 0478 021 990
donderdag: van 9 tot 11.30 uur
apd.anneroulet@gmail.com
Liège:
Rue Jean d’Outremeuse, 93
4020 LIÈGE
T 04 342 14 44
F 04 340 00 90
maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag: van 9 tot 12.30 uur
contact@aideauxpersonnesdeplacees.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huy:
Rue du Marché 33
4500 HUY
T 085 21 34 81
F 085 23 01 47
vrijdag: van 9 tot 12 uur
Namur:
Rue Saint-Nicolas 84 (1ste verdieping)
5000 NAMUR
T 0492 73 19 75
woensdag: van 9 tot 12.30 uur
of op afspraak
d.bouchat@aideauxpersonnesdeplacees.be
www.aideauxpersonnesdeplacees.be

Rode Kruis België
Stallestraat 96
1180 UKKEL
T 02 371 31 58, 02 371 31 63
F 02 371 31 45
Caritas International
Liefdadigheidsstraat 43
1210 BRUSSEL
T 02 229 36 11
F 02 229 36 25
Sociale Dienst Socialistische
Solidariteit
Parmastraat 28
1060 BRUSSEL
T 02 537 95 45
Protestants Sociaal Centrum
Cansstraat 12
1050 BRUSSEL
T 02 512 80 80
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Koning Albert II-laan 26 A
1000 BRUSSEL
T 02 205 51 11
F 02 205 51 15
cgvs.info@ibz.fgov.be
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