PROCEDURE VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING
DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DOEN VAN EEN VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING (VIB)
In principe binnen de 8 werkdagen na binnenkomst in het Rijk, aan de grens zo snel mogelijk.
Bij de DVZ, bij de met de grenscontrole belaste overheden, bij de directeurs van de strafinrichtingen of bij de politie.

REGISTREREN VAN EEN VIB
3 dagen na het doen van een verzoek.

INDIENEN VAN EEN VIB
Zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 30 dagen na het doen van het verzoek.

•
•
•
•
•

VASTSTELLING VERANTWOORDELIJKE STAAT

Afnemen vingerafdrukken
Vragenlijst ID, herkomst, vrees/risico bij terugkeer en reisweg
Vragenlijst bijzondere procedurele noden
Keuze woonplaats
Taalkeuze

BEHANDELING VERZOEK (DUBLIN III-VERORDENING)
Overname/terugname door Dublin-staat.
Behandeling door België

FEDASIL - Opvang verzoeker
Materiële hulp via open opvangstructuur.

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN (CGVS)
OPROEPING PERSOONLIJK ONDERHOUD Minstens 8 dagen vóór

OPROEPING PERSOONLIJK ONDERHOUD

persoonlijk onderhoud. Behandelingstermijn CGVS: 6 maanden.

Minstens 2 dagen vóór persoonlijk onderhoud.
Behandelingstermijn CGVS: 15 werkdagen.

Beslissing tot erkenning van de

Versnelde behandeling:

vluchtelingenstatus (VS)

• Veilig land herkomst,
• fraude,

Beslissing tot weigering VS en
toekenning subsidiaire bescherming (SB)

• manifest vreemd,
• vermijden verwijdering,
• openbare orde,
• laattijdig verzoek

Beslissing tot weigering van de

• ...

Beslissing tot niet-ontvankelijkheid
• Eerste land van asiel
• Veilig derde land,
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• EU-burger,
• Reeds bescherming in
andere EU-lidstaat
• Begeleide minderjarigen,
• Volgend verzoek (kan zonder gehoor)

vluchtelingenstatus (VS) en
weigering subsidiaire bescherming (SB)

FRONTIÈRE :
Weigering enkel mogelijk bij vaststelling motief versnelling of ontvankelijkheid

Mogelijkheid tot nemen beslissing kennelijk ongegrond

Décision d’examen ultérieur (EU)

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN (RvV)
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SCHORSEND BEROEP BIJ VOLLE RECHTSMACHT (VRM):
Beroepstermijn 30 dagen, 10 dagen bij toepassing niet-ontvankelijkheidsprocedure,
versnelde procedure en grensprocedure. Recht op verblijf.

Vernietigen beslissing CGVS, dossier terugzenden naar CGVS

Bevestigen beslissing CGVS

Hervormen beslissing CGVS

Verblijf VS: beperkte verblijfstitel eerste 5 jaar na indiening verzoek, daarna onbeperkt verblijf.
Verblijf SB: beperkte verblijfstitel (1 jaar – 2x verlengbaar met 2 jaar) eerste 5 jaar vanaf indiening verzoek : daarna onbeperkt verblijf

RAAD VAN STATE (RvS)
De beslissingen van de RvV zijn alleen vatbaar voor een beroep in cassatie voor de RvS: niet schorsend cassatieberoep binnen de 30
kalenderdagen; filterprocedure: toelaatbaar of niet-toelaatbaar; toelaatbaar beroep: verwerping van het beroep of vernietiging van het
arrest
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