
De Werkgroep Vluchtelingen Gent meldt ons dat 

zij veel vragen krijgen i.v.m. de stijging van het 

aantal vluchtelingen dat hun erkenning verliest na 

het afreizen naar het thuisland. Vluchtelingen die 

naar hun thuisland zijn afgereisd of zouden 

afreizen, vragen de vrijwilligersgroep om advies.  

Dit probleem werd ook al aangekaart in onze 

Toolkit 

De cel Bescherming van Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen vult aan:  

“Wie hier in België is en erkend werd als vluchteling 

/ subsidiaire bescherming geniet, mag in principe 

niet terug naar zijn/haar land van herkomst. 

Wanneer DVZ informatie ontvangt via bv. 

Grenspolitie dat iemand teruggereisd is, dan zullen 

zij het dossier doorsturen naar het CGVS die de mogelijkheid zal onderzoeken om het 

statuut in te trekken / op te heffen.  

  

Het is wel belangrijk dat mensen beseffen dat ook reizen naar buurlanden in bepaalde 

gevallen kan beschouwd worden als een indicatie dat iemand teruggekeerd zou zijn. (Vb. van 

een Irakees die een langere periode naar Turkije is gereisd, kan worden vermoed dat die de 

grens overgestoken heeft naar Irak).  

  

Heel belangrijk: het terugreizen op zich, is geen voldoende reden om een 

beschermingsstatuut in te trekken / op te heffen.  

  

Wanneer het CGVS een status wil intrekken omwille van het feit dat die persoon is 

teruggereisd, moet bewezen worden dat uit het terugreizen volgt dat de persoon in kwestie 

op het ogenblik van zijn asielaanvraag fraude heeft gepleegd; dat hij destijds gelogen heeft 

over zijn vrees voor terugkeer/ het ontbreken van een vluchtalternatief in zijn/haar land van 

herkomst.   

  

Wanneer het CGVS een status wil opheffen , moet ze bewijzen dat de vrees niet meer actueel 

zou zijn. In geval van een persoon die een subsidiair beschermingsstatuut heeft gekregen 

omwille van de algemene oorlogssituatie, zal het CGVS  bijvoorbeeld moeten kunnen 

bewijzen dat de veiligheidssituatie op een duurzame manier verbeterd is.  

  

Nadat het CGVS zo’n beslissing genomen heeft kan Dienst Vreemdelingenzaken beslissen 

om ook het verblijfsstatuut in te trekken. Hierbij moeten ze wel rekening houden met hogere 

rechtsnormen (Recht op een familieleven / hoger belang van het kind).  

  

Het verschil tussen intrekken en opheffen is niet onbelangrijk, omdat Dienst 

Vreemdelingenzaken het verblijfsstatuut van iemand wiens bescherming werd opgeheven 

niet meer mag intrekken, nadat die persoon een permanente verblijfsvergunning heeft 

ontvangen. Dat is na vijf jaar.  

  

Hoe dan ook raad ik mensen steeds aan om zo snel mogelijk de Belgische nationaliteit te 

verwerven, hiermee kan wel gereisd worden, omdat een persoon in principe beschermd 

wordt door diens Belgische nationaliteit. Opgelet, ook de nationaliteit kun je verliezen, 

wanneer fraude werd vastgesteld bij verwerving van je verblijfsrecht.  

  

De opvallende stijging is vooral het gevolg van een gewijzigd beleid door DVZ en het CGVS.” 

  

Meer info vind je ook op https://www.cgvs.be/nl/opheffing-en-intrekking-van-de-

beschermingsstatus.  

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/gastvrijnetwerk-toolkit-2018-hoofdstuk3-13.pdf?file=1&type=document
https://www.cgvs.be/nl/opheffing-en-intrekking-van-de-beschermingsstatus
https://www.cgvs.be/nl/opheffing-en-intrekking-van-de-beschermingsstatus


Voor verdere vragen m.b.t. individuele dossiers kan je altijd terecht op de juridische 

helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering:   

 

Telefonische juridische helpdesk 02 205 00 55 en toets 1, 2 of 3: 

Openingsuren per toets: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

1 Internationaal 

Familierecht 
9-12.30   13.30-17   

9-12.30 

gesloten in 

augustus 2019 

= welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, 

echtscheiding,.. 

2 Asielrecht     13.30-17   

9-12.30 

  

= asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), 

opvang van asielzoekers. Door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

3 Vreemdelingenrecht 9-12.30 9-12.30 

9-12.30 

13.30-17 

9-12.30 9-12.30 

 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridische-helpdesk-agentschap-integratie-en-inburgering
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridische-helpdesk-agentschap-integratie-en-inburgering

