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U HEEFT IN BELGIË
ASIEL GEVRAAGD
U heeft in België asiel gevraagd. Dat wil zeggen dat u de Belgische
autoriteiten om bescherming heeft verzocht. Hiertoe heeft u
een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag)
ingediend en laten registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Met deze brochure willen we u informeren over de
asielprocedure op het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen, hierna CGVS. Het CGVS is
de centrale instantie in de Belgische asielprocedure en is
als enige instantie bevoegd voor het inhoudelijk onderzoek
van uw verzoek om internationale bescherming.
Het CGVS onderzoekt uw verzoek om internationale bescherming
grondig en in alle onafhankelijkheid. Dit onderzoek gebeurt
volgens de bepalingen voorzien in het Vluchtelingenverdrag
van Genève, Europese en Belgische regelgeving.
Deze brochure legt uit wat het CGVS van u verwacht tijdens

Indien u nog meer informatie nodig hebt, kan u contact
opnemen met het CGVS. U vindt onze contactgegevens
terug op de laatste bladzijde van deze brochure.
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U heeft in België asiel gevraagd

uw asielprocedure en wat u van het CGVS kunt verwachten.

1
DE OPROEPING VOOR
EEN PERSOONLIJK
ONDERHOUD
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Nadat u uw asielverzoek heeft laten registreren bij de Dienst
Vreemdelingenzaken en er een eerste interview heeft afgelegd,
nodigt het CGVS u uit voor een persoonlijk onderhoud. Een
persoonlijk onderhoud is een gehoor. U krijgt deze uitnodiging
via een oproepingsbrief, ongeveer drie weken voor de datum
van het persoonlijk onderhoud. Als u in een opvangcentrum
verblijft, stuurt het CGVS de uitnodiging per fax naar de directeur
van het centrum. Hij of zij bezorgt u die uitnodiging, die u
op de dag van uw persoonlijk onderhoud moet meebrengen.
Verblijft u op een privé adres, dan ontvangt u de uitnodiging
per aangetekende brief. Deze wordt gestuurd naar het adres
dat u heeft opgegeven als uw gekozen woonplaats. U neemt
de oproepingsbrief mee naar het persoonlijk onderhoud.
Het CGVS nodigt u in principe minstens één keer tijdens de
asielprocedure uit voor een persoonlijk onderhoud in zijn
kantoren vlakbij het Zuidstation in Brussel. Een persoonlijk

Heeft u een advocaat, dan moet die aan het CGVS meedelen
dat hij optreedt in uw asielprocedure. Hij ontvangt dan
een kopie van alle briefwisseling die het CGVS naar u
stuurt, zoals de oproepingsbrief voor het gehoor.
Als u zelf niet naar het persoonlijk onderhoud kunt komen, dan
moet u het CGVS daarvan op de hoogte brengen en antwoorden
op de vraag om inlichtingen. Het kan gebeuren dat u niet op
de dag van het persoonlijk onderhoud naar het CGVS kunt
komen, bijvoorbeeld doordat u in het ziekenhuis ligt. U moet
het document dat bewijst dat u niet kunt komen, zoals een
medisch attest, aangetekend naar het CGVS sturen. U moet
daar ook een document bijvoegen waarin u alle inlichtingen
geeft over uw verzoek om internationale bescherming
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De oproeping voor een persoonlijk onderhoud

onderhoud heeft ofwel ’s ochtends of na de middag plaats.

(bijvoorbeeld de motieven van uw vlucht). Het CGVS kan uw
verzoek om internationale bescherming namelijk op basis
van deze geschreven informatie onderzoeken zonder u een
tweede keer uit te nodigen voor een mondeling gehoor.
U stuurt deze aangetekende brief bij voorkeur nog vóór de dag
van het persoonlijk onderhoud naar het CGVS. Zo wordt vermeden
dat het CGVS alle praktische regelingen treft voor het onderhoud
(een tolk oproepen, enz.), terwijl u toch niet kunt komen.
Wanneer u niet ingaat op de oproeping voor een persoonlijk
onderhoud en het CGVS niets laat weten, kan uw verzoek om
internationale bescherming worden afgewezen. Als u binnen de
15 dagen (2 dagen in geval van een versnelde procedure) na de
geplande dag van het persoonlijk onderhoud geen geldige reden
voor uw afwezigheid aan het CGVS heeft meegedeeld of als u
binnen een maand na de geplande datum van het onderhoud niet
bent ingegaan op het verzoek om inlichtingen, kan dit leiden tot
De oproeping voor een persoonlijk onderhoud

een weigeringsbeslissing.
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2
HET PERSOONLIJK
ONDERHOUD
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HET CGVS NODIGT U UIT VOOR
EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD
Dit persoonlijk onderhoud vindt plaats op het CGVS in Brussel.
Als u zich in een gesloten centrum of in de gevangenis bevindt,
komt een medewerker van het CGVS u daar interviewen. Het
persoonlijk onderhoud kan ook via videoconferentie verlopen.
U wordt op het CGVS apart gehoord. Er is niemand van uw
gezinsleden (echtgenoot, partner, broers, zussen, kinderen, …)
aanwezig bij uw gehoor. Tijdens dit gehoor kunt u alle redenen
aanhalen waarom u vreest terug te keren naar uw land van
herkomst.
De tolk vertaalt de vragen van de protection officer (medewerker
van het CGVS die het gehoor afneemt) alsook uw verklaringen. Uw
advocaat of een vertrouwenspersoon kan het gehoor bijwonen. De
protection officers zorgen voor een sfeer van vertrouwen zodat u
vrijuit kunt praten over alles wat u overkomen is of wat u vreest.

HET GEHOOR IS EEN BELANGRIJK

Bij het begin van het persoonlijk onderhoud legt de protection
officer uit hoe het interview zal verlopen. Hij vermeldt wie
het gehoor bijwoont en wat de rol is van de aanwezigen. Zo
mag uw advocaat het gehoor op het CGVS bijwonen. Hij mag
echter niet tussenbeide komen tijdens het gehoor. Op het
einde van het gehoor krijgt hij het woord en mag hij toelichten
waarom u in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus
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Het persoonlijk onderhoud

MOMENT IN UW ASIELPROCEDURE

of de subsidiaire beschermingsstatus. Eventueel kan ook een
vertrouwenspersoon het gehoor bijwonen. Daarvoor moet
u van tevoren de toestemming aan het CGVS vragen.
Het persoonlijk onderhoud verloopt in het Nederlands of Frans,
naargelang de taal die bij het begin van de asielprocedure werd
bepaald. U kan een beroep doen op een tolk, die het CGVS ter
beschikking stelt. Als u tijdens het gehoor problemen heeft met
een tolk, kan u dit aan de protection officer melden. De tolk is
volledig neutraal en heeft geen invloed op de beslissing van uw
asieldossier.

HET IS HEEL BELANGRIJK DAT U
DE WAARHEID VERTELT
U alleen kent de feiten van uw persoonlijk verhaal. Wees uzelf.
Vertel spontaan wat u overkomen is of wat u vreest, maar studeer
geen verhaal in. Luister niet naar de raad van personen uit uw
omgeving die u ertoe aanzetten iets te vertellen wat u niet heeft
meegemaakt. Antwoord zo direct, precies en volledig mogelijk
op alle vragen die u worden gesteld. Door duidelijk en helder te
vertellen, kan u het CGVS helpen begrijpen wat er is gebeurd
Het persoonlijk onderhoud

en wat de reden is waarom u België om bescherming vraagt.
Indien u tijdens het gehoor niet zeker bent of u een vraag
goed hebt begrepen, zeg dat dan onmiddellijk. De protection
officer zal de vraag herformuleren. Ook wanneer u het
antwoord op een vraag niet kent, is het beter te zeggen
dat u het niet weet dan te liegen of iets te verzinnen.
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LEG OOK ALLE DOCUMENTEN VOOR
Leg ook alle documenten voor (over uw identiteit, herkomst,
reisweg en asielmotieven) die uw verklaringen ondersteunen.
Zorg indien mogelijk voor originele documenten. Wees zo
volledig mogelijk. Documenten en/of belangrijke informatie
achterhouden kan een negatieve invloed hebben op de
beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming.
Een gehoor kan tot vier uur duren en indien nodig volgt
nog een bijkomend gehoor. Er is tijdens het gehoor
een pauze voorzien. Zorg ervoor dat u eventueel wat
eten en drank meebrengt en breng geneesmiddelen
mee als u deze op vaste tijdstippen moet nemen.
Voor een goed verloop van het gehoor is het beter dat er geen
jonge kinderen bij zijn. Als u jonge kinderen heeft, raden we u
aan hen niet mee te brengen naar het CGVS op de dag van uw
gehoor. Maar als u geen opvang vindt voor uw kinderen op de
dag van het gehoor, kunt u ze naar het CGVS meebrengen. U en
uw partner kunnen om beurten op uw kind(eren) letten terwijl
het persoonlijk onderhoud met een van jullie doorgaat. Het

Het persoonlijk onderhoud

CGVS beschikt over een wachtzaal voor families met kinderen.
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3
WAT GEBEURT ER NA
HET PERSOONLIJK
ONDERHOUD?
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De protection officer maakt een verslag op van alles
wat gezegd werd tijdens het persoonlijk onderhoud. Hij
heeft tijdens het persoonlijk onderhoud al zijn vragen
en uw verklaringen opgetekend. Dit verslag noemen
we de notities van het persoonlijk onderhoud.
U en uw advocaat kunnen tijdens het persoonlijk onderhoud
of tot 2 dagen na dit onderhoud aangeven dat jullie een kopie
wensen van deze notities, waarna u deze binnen enkele dagen
toegestuurd krijgt. U mag opmerkingen maken over deze notities,
die u het CGVS binnen de 8 werkdagen moet overmaken. Het

Wat gebeurt er na het persoonlijk onderhoud?

CGVS is verplicht om rekening te houden met uw opmerkingen.
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ONDERZOEK VAN DE
ASIELAANVRAAG
Na het persoonlijk onderhoud onderzoekt de protection officer
op geheel onpartijdige en onafhankelijke wijze uw verzoek om
internationale bescherming.
Hij onderzoekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen
en kijkt of uw aanvraag voldoet aan de criteria van het
Vluchtelingenverdrag dan wel of u in aanmerking komt voor de
subsidiaire beschermingsstatus.
Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat een persoon vluchteling is
als hij:
▪▪ gevlucht is uit zijn land en zich dus buiten
de grenzen van zijn land bevindt;
Wat gebeurt er na het persoonlijk onderhoud?

▪▪ een terechte vrees heeft vervolgd te worden wegens
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging
of het behoren tot een bepaalde sociale groep;
▪▪ niet op bescherming kan rekenen in zijn land.
De protection officer onderzoekt uw verzoek om internationale
bescherming op basis van de informatie die u tijdens het persoonlijk onderhoud geeft. Hij toetst uw aanvraag aan de criteria van
het hierboven aangehaalde Vluchtelingenverdrag van Genève.
Als uw aanvraag niet beantwoordt aan deze criteria, onderzoekt
de protection officer of u in aanmerking komt voor de subsidiaire
beschermingsstatus. Dat is het geval als u bij een eventuele
terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico loopt op
ernstige schade. Deze ernstige schade kan zijn:
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▪▪ doodstraf of executie;
▪▪ foltering of onmenselijke of vernederende behandeling;
▪▪ ernstige levensbedreiging door willekeurig geweld bij
een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
De protection officer die uw verzoek om internationale
bescherming beoordeelt, heeft een grondige kennis van de asielmaterie en heeft kennis van de situatie in uw land van herkomst.
Hij gaat na of de documenten en bewijsstukken die u hebt
voorgelegd relevant en authentiek zijn. Uw verklaringen worden
getoetst aan de algemene veiligheidssituatie in uw land van
herkomst. Een team van onderzoekers dat de politieke actualiteit
en de mensenrechtensituatie in uw land van herkomst op de voet
volgt, staat de protection officer bij.
Na alle elementen van uw dossier te hebben onderzocht, maakt
de protection officer een voorstel van beslissing op. Dit gebeurt
binnen een redelijke termijn. Als er meer onderzoek nodig is, kan

Nadat de beslissing werd gelezen en goedgekeurd door
een supervisor, wordt de beslissing voor ondertekening
voorgelegd aan de commissaris-generaal, zijn adjunct of
een verantwoordelijke van een geografische sectie binnen
het CGVS. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.
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Wat gebeurt er na het persoonlijk onderhoud?

het langer duren voor een beslissing volgt.

4
AFSTAND VAN DE
ASIELAANVRAAG

DE ASIELPROCEDURE OP HET CGVS
20

U kan uw verzoek om internationale bescherming stopzetten op
elk moment van uw asielprocedure. U kan daar verschillende
redenen voor hebben. Zo kunnen de problemen die u heeft
ondervonden in uw land van herkomst niet langer bestaan en
wil u graag terugkeren naar uw land van herkomst. Mogelijk
heeft u een verblijfsvergunning verkregen in België op andere
gronden dan uw verzoek om internationale bescherming.
U en u alleen kan uit vrije wil en op eigen initiatief afstand
doen van uw verzoek om internationale bescherming.
Indien u uw verzoek om internationale bescherming wenst stop
te zetten voor het einde van de procedure, moet u hiervoor
een formulier invullen dat u terugvindt op onze website:
www.cgvs.be/nl/formulieren/
verklaring-afstand-van-het-verzoek-om-internationale-bescherming
Het CGVS zet de asielprocedure onmiddellijk stop na ontvangst
van het verzoek tot afstand van de asielprocedure. U ontvangt
hierop een beslissing van het CGVS die bevestigt dat u afstand
heeft gedaan van het verzoek om internationale bescherming.
Als u vrijwillig naar uw land van herkomst terugkeert voor u
een beslissing van het CGVS heeft gekregen, stelt het CGVS
vast. Als u in de loop van uw asielprocedure geregulariseerd
werd, zal het CGVS u eerst vragen of u het onderzoek naar uw
verzoek om internationale bescherming wilt verder zetten.
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Afstand van de asielaanvraag

de afstand van uw verzoek om internationale bescherming

5
HOE VERNEEMT U
HET RESULTAAT VAN
UW VERZOEK OM
INTERNATIONALE
BESCHERMING?
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Het CGVS deelt u de beslissing over uw verzoek om internationale
bescherming per aangetekende brief mee. Het CGVS stuurt
de beslissing naar het adres dat u als uw woonplaats heeft
opgegeven.
Verblijft u in een opvangcentrum, dan wordt de beslissing
naar het adres van het opvangcentrum gestuurd. Afhankelijk
van de procedures in het centrum waar u verblijft zult u ofwel
ofwel persoonlijk naar de post moeten gaan om de brief waarin
de beslissing aan u wordt meegedeeld daar op te halen.
Als u in een privéwoning verblijft, belt de postbode bij u aan en
overhandigt hij u de aangetekende brief. U moet dan tekenen
voor ontvangst. Bent u op dat moment niet thuis, dan laat de
postbode een briefje achter in uw brievenbus, waarin staat
dat u de aangetekende brief binnen de twee weken persoonlijk
moet afhalen in het postkantoor. Haalt u de aangetekende brief
niet tijdig op, dan stuurt de post die terug naar het CGVS.
In de beslissing vindt u de motivatie waarom uw verzoek
wordt goedgekeurd of geweigerd. Uw maatschappelijk
werker kan u de inhoud van de beslissing toelichten.
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Hoe verneemt u het resultaat van uw verzoek om internationale bescherming?

de beslissing krijgen van een medewerker van het centrum,

6
DE BESLISSING
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UW BESLISSING IS POSITIEF
Een positieve beslissing betekent dat u of wordt erkend als
vluchteling of subsidiaire bescherming krijgt. Een positieve
beslissing heeft gevolgen voor de mogelijkheid om te werken,
gezinshereniging aan te vragen, materiële steun te krijgen en uw
verblijf in België te regelen.

ERKENNING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS
U heeft van het CGVS de beslissing ontvangen tot erkenning
als vluchteling. Ongeveer een maand later ontvangt u een
vluchtelingenattest. Met dit vluchtelingenattest gaat u
naar de gemeente waar u woont en schrijft u zich in het
vreemdelingenregister in.
Uw erkenning als vluchteling geeft u recht op een initieel beperkt
verblijf van vijf jaar in België (elektronische vreemdelingenkaart
A). Na vijf jaar te rekenen vanaf de indiening van uw verzoek om
internationale bescherming, krijgt u een onbeperkt verblijfsrecht
(elektronische verblijfskaart B). U bent als erkend vluchteling
onderworpen aan het Belgische recht en bent onderworpen
aan dezelfde wetten, rechten en plichten, als Belgen.
U heeft als erkende vluchteling het recht om te reizen naar
het buitenland, maar bij een terugkeer naar uw land bestaat
uw land van herkomst moet u tijdens de eerste vijf jaar van
uw verblijf melden bij de gemeente van uw woonplaats.
Om naar het buitenland te reizen moet u in het bezit zijn van een
geldige elektronische vreemdelingenkaart en een ‘reisdocument
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De beslissing

het risico dat u de vluchtelingenstatus verliest. Elke reis naar

voor vluchtelingen’, ook wel ‘blauw paspoort’ genoemd. U
bent verplicht uw geldig nationaal paspoort uitgereikt door de
autoriteiten van uw land in bewaring te geven bij het CGVS.
Als erkende vluchteling kunt u als werknemer of als
zelfstandige in België werken. U heeft daar geen arbeidskaart
of beroepskaart voor nodig. U heeft nu immers onder dezelfde
voorwaarden als Belgen toegang tot de arbeidsmarkt.
Als sommige van uw naaste familieleden zich bij u willen
voegen, kunnen ze een beroep doen op de mogelijkheid
tot gezinshereniging. De DVZ behandelt de aanvraag tot
gezinshereniging.
Nadat u de vluchtelingenstatus heeft gekregen, kunt u bepaalde
documenten van de burgerlijke stand, zoals een geboorteakte,
niet langer aanvragen via uw ambassade. U kunt daarvoor een
beroep doen op de Helpdesk Erkende Vluchtelingen van het CGVS.
Meer informatie over de erkenning als vluchteling vindt u op de
website van het CGVS:
cgvs.be/nl/asiel/erkende-vluchtelingen
En in de publicatie ‘U bent als vluchteling erkend in België’:
cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_erkend_
reconnu_-_u_bent_als_vluchteling_erkend_in_belgie_-_nl.pdf

De beslissing

of op: cgvs.be/nl/publicaties.
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TOEKENNING VAN DE SUBSIDIAIRE
BESCHERMINGSSTATUS
Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling
te worden erkend, kan het CGVS u de subsidiaire
beschermingsstatus toekennen. U ontvangt dan een beslissing
waarin eerst de redenen voor de weigering van de erkenning van
de vluchtelingenstatus worden toegelicht. Verder wordt in de
beslissing vermeld dat u de subsidiaire beschermingsstatus krijgt.
Als subsidiair beschermde heeft u recht op een verblijf van
beperkte duur in België. U krijgt een verblijfsvergunning van een
jaar, die de gemeente daarna telkens voor twee jaar vernieuwt. Na
vijf jaar krijgt u als subsidiair beschermde een verblijfsvergunning
van onbeperkte duur wat ook wordt geregeld door de gemeente.
Als subsidiair beschermde kan u in België werken na het aanvragen van een arbeidskaart (werknemer) of een beroepskaart
(zelfstandige).
Meer info over uw status als subsidiair beschermde vindt u op de
website van het CGVS:
cgvs.be/nl/asiel/subsidiair-beschermden
en in de publicatie ‘U geniet subsidiaire bescherming in België’:
cgvs.be/sites/default/files/brochures/
brochure_subsidiaire-bescherming_nl.pdf.

naaste familieleden zich hier bij u voegen. De DVZ behandelt deze
aanvragen tot gezinshereniging.
Als u erkend bent als vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus heeft gekregen, zal de gemeente waar u verblijft u een
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De beslissing

Zodra u de subsidiaire beschermingsstatus geniet, kunnen uw

verblijfsvergunning geven. Vanaf dan mag u vrij kiezen in welke
gemeente in België u gaat wonen. Als dat nodig is, kunt u financiële hulp aanvragen. Om deze hulp te ontvangen moet u een
aanvraag indienen bij het OCMW/CPAS van de gemeente waar u
verblijft.
U beschikt uiteraard over een bepaalde termijn om de
opvangstructuur te verlaten, zodat u een nieuwe verblijfplaats
kunt zoeken en uw persoonlijke bezittingen kunt verhuizen.
Uw maatschappelijk werker kan u helpen bij het zoeken naar een
nieuwe woning.
Meer informatie over verblijfsdocumenten, verblijfsrecht, reizen
en werk vindt u op de website van het Agentschap Integratie en
Inburgering (www.agii.be):

De beslissing

agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht
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UW BESLISSING IS NEGATIEF
Wanneer u een negatieve beslissing ontvangt, wil dat zeggen
dat het CGVS op basis van een grondig onderzoek oordeelt
dat u geen bescherming nodig heeft. Gaat u niet akkoord
met deze negatieve beslissing, dan heeft u 30 dagen de
tijd om hiertegen beroep aan te tekenen bij een rechtbank,
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

U GAAT IN BEROEP TEGEN DE NEGATIEVE
BESLISSING VAN HET CGVS
Tijdens de behandelingstijd van uw beroep kunt u niet
teruggedreven of gedwongen verwijderd worden van het
grondgebied. U krijgt nog steeds materiële opvang.
Voor een beroep bij de RvV moet u een verzoekschrift
indienen, waarin u argumenteert waarom u niet akkoord
gaat met de beslissing van het CGVS. Hierbij gelden
bepaalde termijnen en specifieke vormvereisten. Het is dus
belangrijk dat het verzoekschrift goed wordt opgesteld. Het
is daarom aangeraden om hiervoor een beroep te doen op
een advocaat. Vervolgens wordt u, samen met uw advocaat,
uitgenodigd op een zitting voor de RvV. U of uw advocaat
moet daarop verplicht aanwezig zijn. Tijdens de zitting kunnen
De beslissing

u of uw advocaat uw argumenten mondeling toelichten.
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U GAAT NIET IN BEROEP TEGEN DE
NEGATIEVE BESLISSING VAN HET CGVS
Als u geen beroep indient tegen de weigeringsbeslissing van het
CGVS (of als alle beroepen uitgeput zijn), is uw asielprocedure
afgelopen en krijgt u van de DVZ een bevel om het grondgebied
te verlaten. U moet dan het opvangcentrum (of de woning)
verlaten. U hebt geen recht meer op maatschappelijke
dienstverlening, maar wel nog op verzorging in geval van
nood (dringende medische hulp). Om die te krijgen moet
u zich aanmelden bij de sociale dienst van het OCMW/
CPAS van uw verblijfplaats, voor u naar een dokter gaat.
Uw maatschappelijk werker kan u hierover meer informatie geven.

De beroepstermijn van 30 dagen geldt voor een gewone
weigeringsbeslissing. Voor een aantal beslissingen geldt
daarentegen een kortere beroepstermijn. In bepaalde
gevallen is het beroep bovendien niet automatisch schorsend,
wat wil zeggen dat u tijdens uw beroep wel teruggedreven
of verwijderd kunt worden van het grondgebied. U vindt
deze informatie terug in uw beslissing. Lees daarom uw
beslissing aandachtig door met hulp van uw maatschappelijk
werker en/of uw advocaat. Ga met hem/haar na welke

De beslissing

beroepstermijn in uw geval van toepassing is.
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7
DE INTREKKING OF
OPHEFFING VAN
DE BESLISSING
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DE INTREKKING OF OPHEFFING
VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS
EN/OF DE SUBSIDIAIRE
BESCHERMINGSSTATUS
Stelt het CGVS vast dat u onterecht werd erkend als vluchteling
of onterecht subsidiaire bescherming heeft gekregen, dan kan de
commissaris-generaal beslissen uw status in te trekken. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u de status heeft verkregen
op basis van bedrieglijke verklaringen of vervalste documenten.
De commissaris-generaal kan ook beslissen uw
vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op
te heffen. Dat kan gebeuren als de omstandigheden in uw land
van herkomst ingrijpend en duurzaam zijn veranderd en u niet
langer bescherming van de Belgische autoriteiten nodig heeft.

een beslissing tot intrekking of opheffing van uw status, tenzij u in
een gesloten centrum of in de gevangenis verblijft, want dan heeft
u slechts 10 kalenderdagen de tijd om beroep aan te tekenen.
We raden u aan hiervoor een beroep te doen op een advocaat.
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De intrekking of opheffing van de beslissing

U heeft 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de RvV tegen

8
BENT U JONGER
DAN 18?
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BENT U JONGER DAN 18?
Als u jonger bent dan 18 jaar en u zich in België bevindt
zonder een van uw ouders of uw wettelijke voogd, wordt u
beschouwd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV).
Wanneer u asiel vraagt, geldt voor u een aparte procedure,
waarover u meer uitleg vindt in onderstaande brochure:
cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_unaccompanied-foreign-minor_2017_dutch.pdf
Bent u jonger dan 18 jaar en bevindt u zich in België
met (een van) uw ouders of uw wettelijke voogd, dan
wordt u beschouwd als begeleide minderjarige. Voor
begeleide minderjarigen heeft het CGVS ook een aparte
brochure opgesteld die belangrijke informatie bevat:
cgvs.be/sites/default/files/brochures/

Bent u jonger dan 18?

asiel_asile_-_minors_-_gids-voor-minderjarigen_-_nl.pdf
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Adressen van
instanties voor
verzoeken om
internationale
bescherming,
opvang en vrijwillige
terugkeer
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INSTANTIES INTERNATIONALE
BESCHERMING

>> Onderzoek van verzoeken om internationale bescherming
>> Toekenning of weigering van vluchtelingenstatus
en subsidiaire beschermingsstatus
>> Uitreiking getuigschriften en documenten van burgerlijke
stand aan erkende vluchtelingen en staatlozen.
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Pachecolaan 44
1000 BRUSSEL
T 02 793 95 00
Infodesk (visa, verblijfsvergunningen, gezinshereniging)
T 02 793 80 00
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be
Website: www.dofi.fgov.be
>> Toegang en verblijf (visa, verblijfsvergunningen)
>> Internationale bescherming (registratie, Dublin)
>> Controle van de binnengrenzen en grensbeheer (terugkeer,
beheer van de detentiecentra en andere faciliteiten)
>> Verblijfsprocedures voor slachtoffers van mensenhandel
en verzwarende vormen van mensensmokkel
>> Uitzonderlijke verblijfsprocedures (humanitaire & medische redenen).
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Adressen van instanties voor verzoeken om internationale bescherming

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL
T 02 205 51 11
F 02 205 50 01
E-mail: cgvs.info@ibz.fgov.be
Website: www.cgvs.be

Adressen van instanties voor verzoeken om internationale bescherming en opvang

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
Laurentide
Gaucheretstraat 92-94
1030 BRUSSEL
T 02 791 60 00
F 02 791 62 26
E-mail: info.rvv-cce@ibz.fgov.be
Website: www.rvv-cce.be
>> Beroepen tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en
de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

OPVANG
Fedasil
Kartuizersstraat 21
1000 BRUSSEL
T 02 213 44 11
F 02 213 44 22
E-mail: info@fedasil.be
Website: www.fedasil.be
Aanmeldcentrum Fedasil
Passendalestraat 2
1000 BRUSSEL
T 02 793 82 40
Open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u.

DE ASIELPROCEDURE OP HET CGVS
38

VRIJWILLIGE TERUGKEER
Website: www.vrijwilligeterugkeer.be
>> België organiseert terugkeer op vrijwillige basis voor personen
die niet over een verblijfsvergunning beschikken in België en die
beslist hebben om terug te keren naar hun land van herkomst.
Fedasil is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor
het programma voor vrijwillige terugkeer vanuit België.

Adressen voor opvang en vrijwillige terugkeer

T 0800 327 45 (gratis telefoonnummer voor inlichtingen)
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ERKENDE
VLUCHTELING
BESLISSING
SUBSIDIAIRE
BESCHERMING

BEROEP
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Meer weten over het CGVS ?

 www.cgvs.be
@cgvs_cgra
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Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL
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@cgvs_cgra

