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Je vraagt internationale
bescherming aan. Wat nu ?
Deze folder werd gemaakt en verspreid door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie die de rechten en belangen van vluchtelingen
en asielzoekers verdedigt.

Het is de eerste keer dat je internationale
bescherming aanvraagt in België
Opvang

DVZ interview

De dag waarop je je verzoek om internationale
bescherming doet in het aanmeldcentrum bij
de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), meld je
je aan om 8u30 ‘s ochtends. De dienst Dispatching van Fedasil zal je opvang aanbieden. Je hebt recht op opvang gedurende de
volledige asielprocedure. Meestal zal je eerst
enkele dagen in het aanmeldcentrum (Klein
Kasteeltje) verblijven en dan een permanent
opvancentrum toegewezen krijgen. Je zal het
adres, een wegbeschrijving en een trein- of
busticket ontvangen.

Nadat je de aanvraag om internationale
bescherming gedaan hebt, zal je op een latere dag worden uitgenodigd om je verzoek
voor internationale bescherming te registreren. Spreek altijd de waarheid tijdens de interviews. Vraag om een tolk. Je kan vragen
naar een man of vrouw als tolk. Als je tijdens
het interview een probleem hebt met de vertaling (bijvoorbeeld je begrijpt de tolk niet, of
je denkt dat de tolk jouw verklaringen niet helemaal juist vertaalt), zeg dit dan meteen aan
de interviewer. Als je je fysiek of psychisch
niet goed voelt op de dag van het interview,
zeg dit dan ook aan de interviewer, zodat hij/
zij hier rekening mee kan houden. Als je je niet
in staat voelt om het interview te doen, vraag
dan een nieuwe datum voor het interview. De
interviewer zal een verslag maken. Lees het
verslag goed na voordat je het ondertekent.
Indien er foute of onvolledige informatie in
staat zeg je dit onmiddellijk aan de interviewer.

Je kan er ook voor kiezen om niet naar een
opvangcentrum te gaan. Dan sta je in voor je
eigen woonst en onderhoud. Je hebt recht op
terugbetaling van medische kosten.
In het opvangcentrum zal een sociaal assistent je verder inlichten over de procedure
en over de huisregels in het centrum. In het
opvangcentrum heb je recht op materiële
steun en ook op sociale, medische en psychologische bijstand. De sociaal assistent kan je
ook helpen om een advocaat te vinden. We
moedigen je sterk aan om hiernaar te vragen.
Het is belangrijk dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) en de DVZ steeds weten waar je woont.
Elke adreswijziging moet je zo snel mogelijk
doorgeven. Jij of je advocaat moeten een aangetekende brief sturen naar het CGVS en DVZ,
of je kan zelf naar het CGVS en DVZ gaan om
dit te melden. Je moet beide instanties op de
hoogte brengen. Zo kunnen zij je te allen tijde
bereiken en informeren over beslissingen in je
dossier.
Je kan dit formulier gebruiken: https://www.
cgvs.be/sites/default/files/formulieren/
verklaring_wijziging_gekozen_woonplaats.pdf

Tijdens dit interview zal men je vragen naar:

1. Identiteit en herkomstland
Men zal je vragen om alle officiële documenten af te geven die je asielaanvraag ondersteunen. Het is belangrijk dat te doen.
Neem dus zeker al je documenten mee naar
dit interview.
2. De route die je nam om in België te geraken
De Dublinverordening voorkomt dat mensen
internationale bescherming aanvragen in
meer dan één Europees land en zorgt ervoor dat maar één land bevoegd is om een
aanvraag te behandelen. Wanneer je internationale bescherming vraagt, wordt altijd
eerst bepaald welk land bevoegd is voor je
asielprocedure. België zal op basis van je
vingerafdrukken en een interview nagaan of
je administratieve (bv. een visum) of familiale banden hebt met een ander Europees
land, en of je via andere Europese landen gereisd bent. Indien dat het geval is kan België
beslissen om je terug te sturen naar dat andere land, zodat je daar je asielprocedure kan
doorlopen. Vertel DVZ zo gedetailleerd mogelijk over de redenen waarvoor je naar België
bent gekomen (vb. familie in België, medische
problemen, slechte behandeling in andere

landen). Probeer ook zoveel mogelijk bewijzen
te geven, bijvoorbeeld een medisch attest van
een arts.
Opgelet: Contacteer al een advocaat nog
voor DVZ een beslissing heeft genomen. Die
mag niet aanwezig zijn tijdens het interview
met DVZ, maar kan informatie en bewijzen
die jouw interview aanvullen naar DVZ sturen.
Hij/zij kan ook een beroep indienen als DVZ
toch beslist dat je naar een andere EU lidstaat
moet.
3. De redenen waarom je je land van herkomst hebt verlaten.
Je zal vragen moeten beantwoorden over de
reden waarom je je land van herkomst verliet.
Deze vragenlijst is zeer belangrijk, want die
wordt gebruikt als basis voor het interview
bij het CGVS. Vermeld alle belangrijkste gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat je je
land van herkomst bent ontvlucht. Neem de
nodige documenten mee ter ondersteuning
(identiteit, medische attesten ...).

CGVS interview
Als België bevoegd is voor je asielprocedure,
zal je na het interview bij DVZ worden uitgenodigd voor een langer interview bij het CGVS.
Daar bekijken ze het verslag van het DVZ interview en gaat men na of er geen tegenstrijdigheden in je verhaal zitten Het is belangrijk
om dit interview goed voor te bereiden met
je advocaat en sociaal assistent. Je advocaat kan aanwezig zijn tijdens dit interview.
Als er zaken zijn waarmee de interviewer
rekening moet houden tijdens het interview

(bijvoorbeeld medische of psychische problemen, concentratiestoornis...), laat dit dan op
voorhand weten aan het CGVS.
Opgelet: Vertel steeds de waarheid en wees zo
volledig mogelijk. Breng alle mogelijke documenten mee naar het CGVS ter ondersteuning
van je verhaal.

Het is niet de eerste keer dat je een verzoek om
internationale bescherming doet in België (volgend
verzoek om internationale bescherming)
Procedure

Opvang

Bij een volgend verzoek om internationale
bescherming moet je nieuwe elementen
aandragen, zoals nieuwe documenten die je
vorige asielaanvraag ondersteunen of een verandering van de situatie in je herkomstland.

Bij een volgend verzoek is het mogelijk dat
Fedasil je geen plaats in een opvangcentrum
toewijst (Code 207 no show). Spreek met je
advocaat of je sociaal assistent over opvang
voor je een volgend verzoek doet. Als je geen
opvang krijgt, contacteer dan je advocaat zo
snel mogelijk. Misschien is een beroep mogelijk.

DVZ zal dat volgende verzoek registreren, een
kort interview afnemen waarin ze vragen naar
je nieuwe elementen en je dossier doorsturen
naar het CGVS.
Het CGVS zal je per post informeren of de
nieuwe elementen die je hebt aangedragen
volstaan om je nieuwe asielaanvraag ontvankelijk te verklaren. Geef steeds je adres door
aan DVZ én aan het CGVS, per aangetekende
brief of ter plaatse.

Belangrijk: Indien de nieuwe elementen
voldoende waren en je aanvraag door het
CGVS ontvankelijk wordt verklaard, kan je nu
een opvangplaats vragen bij de dispatching
van Fedasil.

Advocaat
Tijdens je asielprocedure heb je steeds recht
op een advocaat. Indien je onvoldoende middelen hebt, hoef je hier niet voor te betalen
(pro deo). De advocaat werkt onafhankelijk
van de overheid en moet steeds jouw rechten
verdedigen. De advocaat kan je helpen met de
voorbereiding van je interviews en kan aanwezig tijdens het CGVS interview. Indien nodig
kan de advocaat een beroep indienen.

Nuttige adressen
AANMELDCENTRUM - DIENST VREEMDELINGENZAKEN (VERZOEK) EN FEDASIL
(OPVANG)
Klein Kasteeltje - Petit-château
Passendalestraat 2
1000 Brussel

De sociaal assistent in het opvangcentrum kan je helpen om een advocaat
te vinden. Indien je niet in een opvangcentrum verblijft kan je het Bureau voor
Juridische Bijstand (BJB) contacteren.
https://fedasilinfo.be/nl/juridisch-advies-nodig

Infopunt T 02 227 41 51

Indien je problemen ondervindt met je advocaat, is het mogelijk om van advocaat te veranderen. Vraag hulp aan je sociaal assistent
of contacteer de BJB.

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (OP
UITNODIGING)

Lengte van
de asielprocedure

T 02 793 80 00

De lengte van de asielprocedure varieert
van enkele maanden tot meer dan een jaar.
Aan het einde zal je een positief of negatief
antwoord ontvangen. Je kan steeds in beroep
gaan tegen een negatieve beslissing bij de
raad voor vreemdelingenbetwistingen (RVV).
Contacteer hiervoor je advocaat.

CGVS

Fedasil (opvang) - 8u30u
Fedasil Infopunt (voor alle vragen) 8u30u 12u30

Pachecolaan 44
1000 Brussel

Eurostation
Ernest Blerotstraat 39
1070 Brussel
T 02 205 51 11
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN RVV
Gaucheretstraat 92 - 94
1030 Brussel
T 02 791 60 00
JURIDISCHE HELPDESK VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
(informatie over asielprocedure, opvang en
ondersteuning bij detentie)
T 02 225 44 35
Woensdag en vrijdag: 9u - 12u30
info@vluchtelingenwerk.be

Meer info ?
www.fedasilinfo.be
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN VZW
T +32 (0)2 225 44 00
INFO@VLUCHTELINGENWERK.BE
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE
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