
 Belangrijke informatie over asiel in België 

Indien je in België bent en vreest voor vervolging of geweld in je land, heb je het recht een verzoek om internationale 

bescherming in te dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (zie contactgegevens hieronder).                                          

Bij het indienen van de aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden je persoonlijke gegevens genoteerd, een 

foto getrokken en vingerafdrukken genomen met het oog op identificatie. 

Overeenkomstig de Dublin-verordening wordt nagegaan welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van je asielaanvraag. Indien blijkt dat dit een andere lidstaat is dan België, moet je je tot die lidstaat richten om je 

aanvraag te onderzoeken. 

In het geval België hiervoor verantwoordelijk is wordt je aanvraag in België behandeld. 

De aanvraag wordt dan inhoudelijk onderzocht door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, 

een dienst die op onafhankelijke wijze beslissingen neemt los van andere diensten.  

Tijdens het onderzoek van je eerste asielaanvraag in België en tot er een definitieve beslissing genomen is over je 

asielaanvraag heb je recht op opvang, alsook op medische en psychosociale begeleiding in een opvangstructuur. De 

toewijzing aan een opvangcentrum gebeurt door Fedasil (zie contactgegevens hieronder).                                                                                                                       

Je asielaanvraag kan leiden tot een toekenning van de vluchtelingenstatus, een toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus of een weigering. 

Indien je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (minder dan 18 jaar) bent, heb je recht op een aangepaste 

aanpak. De Dienst Voogdij kijkt na of je wel degelijk een niet begeleide minderjarige vreemdeling bent. Als men twijfelt 

of je wel echt minderjarig bent, dan doet men een leeftijdstest. 

Als je asiel aanvraagt dan word je geholpen door een voogd en een advocaat en krijg je aangepaste opvang en 

begeleiding. 

Wat betreft de toepassing van de Dublin-procedure gelden er andere regels voor minderjarigen waarbij rekening wordt 

gehouden met het hoger belang van het kind. 

Indien je nog andere of bijkomende vragen hebt over asiel kan je contact opnemen met UNHCR, de 

vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, die je kan helpen met je aanvraag (zie contactgegevens 

hieronder). 

Indien je wenst terug te keren naar je land, kan je een beroep doen op het programma voor vrijwillige terugkeer. In dit 

dat geval kun je contact opnemen met Fedasil die je hierbij kan helpen (zie contactgegevens hieronder).  

Indien je geen asiel aanvraagt of uw asielaanvraag geweigerd werd, en je zich dus op onregelmatige wijze op het 

grondgebied bevindt, dien je het land te verlaten. Indien je niet op vrijwillige basis terug keert, kan je gedwongen 

worden terug gestuurd.  

Contactgegevens :                         

Dienst Vreemdelingenzaken  
Tel.: +32 (0)2 793 90 20 
Registratie : Klein Kasteeltje  
Passendalestraat 2, 1000 Brussel  
Eerste interview : Pacheco             
Pachecolaan 44, 1000 Brussel    

Terugkeerloket Fedasil  
Timmerhoutkaai 7A 
1000 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 216 12 60 
Ma tot vrij, 9u30 – 12u 

UNHCR Brussel 
Louisalaan 283                    
1000  Brussel 
Tel. : +32 (0)2 627 59  99            

 
 

 
V.U. : Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44, 1000 Brussel 


