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WAT IS «DUBLIN» ?
De Dublinverordening is Europese wetgeving 
met criteria om te bepalen welke Europese lids-
taat een verzoek om internationale bescher-
ming moet behandelen. De bedoeling is om 
te vermijden dat iemand een procedure start 
in veschillende EU-landen. Slechts één lidstaat 
kan verantwoordelijk zijn voor je verzoek om 
internationale bescherming. Als je een verzoek 
om internationale bescherming doet in een 
land, België bijvoorbeeld, zal dat land eerst 
moeten nagaan of het verantwoordelijk is voor 
je verzoek en indien niet, welk ander land ve-
rantwoordelijk is. Deze eerste fase heet “Du-
blinprocedure”. Indien België zich bevoegd 
verklaart voor je verzoek, dan zal je procedure 
hier worden verdergezet. Als een andere lids-
taat verantwoordelijk is, zal je naar dat land 
moeten gaan voor de verdere behandeling van 
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je verzoek om internationale bescherming. Als 
je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je 
hiertegen in beroep gaan.

Tijdens de Dublinprocedure in België wor-
den er één of meerdere Dublin interviews 
gehouden. Op basis daarvan stelt de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) vast welk land 
verantwoordelijk is voor uw verzoek. Ti-
jdens dit gehoor zal je de kans krijgen om je 
reisweg uit te leggen, en waarom je naar België 
bent gekomen. Als blijkt dat een ander land 
verantwoordelijk is voor je verzoek om inter-
nationale bescherming, krijg je de kans om te 
verduidelijken waarom je niet wilt terugkeren 
naar dat land.

1. Heb je familie in België of in een andere 
EU-lidstaat? DVZ houdt vooral rekening met 
heel dichte gezinsleden (echtgenoot, echtge-
note of minderjarige kinderen). Maar DVZ 
kan ook rekening houden met je specifieke si-
tuatie of die van andere familieleden, indien zij 
afhankelijk zijn van jou omwille van gezond-
heidsproblemen, ouderdom, een zwanger-
schap of een zware handicap. Breng DVZ me-
teen op de hoogte van je aanwezige familie in 
België of in een ander EU land. Breng hiervoor 
zoveel mogelijk relevante documenten mee. 

2. Heb je een visum of verblijfstitel  in een an-
dere EU-lidstaat, of heb je die ooit hebt gehad? 
Dit controleert men aan de hand van een Eu-
ropese visa databank.

3. Werden je vingerafdrukken geregistreerd bij 
binnenkomst in Europa? Dit wordt nagegaan 
aan de hand van een databank met vingeraf-
drukken.

4. Diende je in een andere Europese lidstaat al 
eens een verzoek in om internationale bescher-
ming? Dit wordt nagegaan aan de hand van 
een databank met vingerafdrukken. 

DVZ CHECKT:

WELKE EUROPESE LANDEN ZIJN BETROKKEN ?



a) Je moet zelf zo goed mogelijk aantonen waa-
rom België jou niet mag (terug)sturen naar dat 
andere land omwille van je specifieke situatie 
. Als je problemen hebt gehad in dat andere 
land (bijvoorbeeld: geen opvang, slagen en 
verwondingen), probeer hierover documenten 
te verzamelen en je verhaal helder uit te leggen 
tijdens je interview. Ook na het interview kan 
jij of je advocaat nog bijkomende informatie of 
bewijzen aan DVZ sturen. Doe dit zeker vóór 
er een beslissing is.

b) Contacteer zo snel mogelijk een advo-
caat. Geef hem/haar de brochure  ‘Dublin: 
leidraad voor de advocaat’. Je vindt die op  
www.vluchtelingenwerk.be/node/775. Een ad-
vocaat kan informatie en bewijzen die je inter-
view aanvullen naar DVZ sturen. Hij of zij kan 
ook een beroep indienen wanneer DVZ beslist 
heeft dat je naar een andere lidstaat moet.

c) Leg aan DVZ uit waarom je in België wil 
blijven voor je asielaanvraag en neem alle rele-
vante documenten mee. Enkele voorbeelden:

• Informeer DVZ over je eventuele familiele-
den in België of in andere lidstaten als je met 
hen wil herenigd worden. Als je documenten 
hebt die je familiebanden kunnen aantonen, 
geef deze aan DVZ tijdens of na het interview.

• Informeer DVZ over eventuele problemen 
of mishandeling die je hebt gekend in andere 
EU-lidstaten. Heb je daar bewijzen van (foto’s, 
medische rapporten...), bezorg ze dan. 

• Heb je medische problemen? Informeer 
DVZ daarover. Bezorg alle mogelijke bewi-
jzen over je gezondheidstoestand. Ga voor je 
interview naar de dokter en vraag een attest. 
Als je na je interview nog extra medische do-
cumenten vindt, stuur deze naar DVZ. 

WAT KAN IK DOEN ?

DVZ bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk 
is voor je verzoek om internationale bescher-
ming op basis van bovenstaande criteria. In-
dien meerdere criteria van toepassing zijn, 
weegt het eerste criterium het zwaarste door.

Als DVZ beslist dat een andere lidstaat ve-
rantwoordelijk is voor je procedure, dan zal 
het aan dat land vragen je dossier over te ne-
men. Als dat land akkoord gaat of als het niet 
tijdig antwoordt, dan zal je naar dat land moe-
ten terugkeren. Je asielprocedure zal daar ver-
der behandeld worden. Als je niet meewerkt, 
kan het zijn dat je gedwongen wordt (terug)
gestuurd.

België kan beslissen om je verzoek om interna-
tionale bescherming toch te behandelen, ook 
al is het volgens de regels niet verantwoorde-
lijk. DVZ is verplicht om dat te doen als de 
omstandigheden in het land dat volgens de 
regels verantwoordelijk is niet menswaardig  
zijn.  Bijvoorbeeld wanneer je er geen toegang 
zou hebben tot de asielprocedure, of wanneer 
er in dat land geen gratis juridische bijstand 
is, je niet in beroep kan gaan tegen een nega-
tieve beslissing, de opvangomstandigheden er 
erbarmelijk zijn, je er geen toegang hebt tot 
gezondheidszorg, of je kinderen er niet naar 
school kunnen.



Tijdens de Dublin procedure kan je in deten-
tie geplaatst worden, als DVZ denkt dat je 
anders zou onderduiken. Bijvoorbeeld omdat 
je verzwijgt dat je vingerafdrukken al in een 
andere lidstaat werden genomen. Detentie ge-
beurt niet systematisch. Indien je toch wordt 
opgesloten, contacteer dan zo snel mogelijk 
je advocaat. Indien je geen advocaat hebt kan 
je om een advocaat vragen in het detentie-
centrum. Je kan ook het bezoek vragen van 
een niet gouvernementele organisatie (NGO).

HOE LANG KAN DE PROCEDURE DUREN ?
Dat is afhankelijk van de situatie. België heeft 
maximum drie maanden om aan de andere 
lidstaat te vragen om je over te nemen. De an-
dere lidstaat heeft dan weer maximum twee 

WANNEER MOET IK HET GRONDGEBIED VERLATEN ?
Als een andere lidstaat verantwoordelijk is om 
je verzoek om internationale bescherming te 
behandelen, zal je een «Bijlage 26 quater» 
ontvangen. Deze bevat een bevel om het 
grondgebied binnen een aantal dagen te verla-
ten. Het document vermeldt ook de naam van 
de lidstaat die verantwoordelijk is voor je asie-
laanvraag en de contactgegeven van de dienst 
‘Vrijwillige Terugkeer’. Indien je dat wenst zal 
die je helpen met het organiseren van je terug-
keer naar de verantwoordelijke lidstaat.

Contacteer zo snel mogelijk je advocaat als je 
niet akkoord gaat met deze beslissing. Die kan 
mogelijk beroep aantekenen tegen de beslis-
sing.

DETENTIE VRAGEN ?

Van zodra de andere lidstaat aanvaardt  om je 
asielaanvraag te behandelen, heeft België zes 
maanden de tijd om je over te brengen naar dat 
land. Als België je dan nog niet heeft overgedra-
gen, dan wordt België verantwoordelijk voor je 
asielaanvraag. Maar deze periode kan verlengd 
worden tot 18 maanden, als DVZ oordeelt dat 
je ondergedoken bent, bijvoorbeeld als ze niet 
weten waar je woont. Daarom is het belangrijk 
dat je je adres doorgeeft telkens als je verhuist. 
Je kan dit zelf doen of via je advocaat, bv. per 
aangetekende brief.

maanden om te antwoorden. Indien de andere 
lidstaat akkoord gaat, heeft de DVZ  6 maan-
den om een beslissing te schrijven en jou over 
te dragen naar de verantwoordelijke lidstaat. 

(informatie over asielprocedure, opvang, en 
ondersteuning bij detentie) 
Bel 02 225 44 35 
Woensdag and vrijdag 9.00 am - 12.30 pm
info@vluchtelingenwerk.be

Bel 0800 32 745

DETENTIE CONTACTPUNT 
(NGO BEZOEK AAN GESLOTEN CENTRA)

LEGAL HELPDESK VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN  

Fedasil Vrijwillige Terugkeer Info

Bel Infolijn 02 225 44 00 
(Nederlands, Engels, Frans) 
of stuur een mail naar 
info@vluchtelingenwerk.be



WELKE RECHTEN HEB IK TIJDENS DE DUBLIN PROCEDURE ?
Je hebt het recht om je situatie in je moedertaal 
aan DVZ uit te leggen. Vraag een tolk. Je hebt 
ook het recht om van DVZ alle informatie te 
krijgen die je nodig hebt over de Dublin proce-
dure.

Zolang de Dublin procedure duurt, mag je in 
België blijven en krijg je opvang.  Krijg je een 
beslissing dat je naar een andere lidstaat moet, 
dan mag je hier blijven tot het einde van de 
termijn die vermeld staat op je bevel om het 
grondgebied te verlaten. Je kan hulp vragen 
aan DVZ om naar die lidstaat te reizen. Heb je 
bezwaar, bespreek dan zo snel mogelijk met je 
advocaat of je beroep kan indienen. Dit beroep 
moet je indienen binnen de dertig dagen na de 
kennisgeving van je Dublin beslissing. 

Wanneer je meewerkt aan je terugkeer naar de 
verantwoordelijke lidstaat, zal je naar een open 
terugkeerplaats moeten gaan. Hier zal samen 
met jou gewerkt worden aan je terugkeer naar 
de verantwoordelijke lidstaat. Indien je niet 
naar deze open terugkeerplaats gaat, verlies 
je je recht op opvang. Je behoudt je recht op 
dringende medische hulp.

Wanneer je niet meewerkt aan je terugkeer 
naar de verantwoordelijke lidstaat, eindigt je 
recht op materiële opvang aan het einde van 
de termijn op het het bevel om het grondge-
bied te verlaten. Je behoudt wel je recht op 
dringende medische hulp.

IK BEN MINDERJARIG (JONGER DAN 18)
Als je familie hebt in een ander EU-lidstaat, 
dan kan je verzoek als minderjarige om inter-
nationale bescherming daar behandeld wor-
den. Anders zal je verzoek behandeld worden 
in het land waar je het hebt ingediend of in 
België, afhankelijk van wat het best voor je is. 
Informeer DVZ over familieleden in de Eu-
ropese Unie. Men kan je dan proberen te here-
nigen met je familie als je dit wenst. 

Ben je in België zonder ouders, dan heb je re-
cht op een voogd. Hiervoor kan je de dienst 
Voogdij contacteren (+32 78 15 43 24, van 9u. 
tot 17u.).



VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN VZW

T +32 (0)2 225 44 00

INFO@VLUCHTELINGENWERK.BE

WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

MEER INFO ?
WWW.FEDASILINFO.BE
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