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Dienst Vreemdelingenzaken

Voorwoord

Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie vanaf 1 juli 2010 heb ik het genoegen u het 
spectrum van opdrachten voor te stellen dat de Dienst Vreemde-
lingenzaken in België vervult.

De wereld telt momenteel verscheidene honderden miljoenen 
migranten. Economische en politieke omstandigheden, gezins-
situaties en demografische of ecologische ontwikkelingen leiden 
ertoe dat elk jaar een groot aantal personen elders gaat wonen 
dan in hun geboorteland. De migraties van vandaag en die van 
morgen adequaat aanpakken is een van de grote uitdagingen voor 
heel Europa. Als immigratieland wil ook België bijdragen aan de 
inspanningen om die uitdaging te beantwoorden.

Dagelijks stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk 
om aan de vragen van de nieuwe migranten tegemoet te komen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken treedt op bij de afgifte van visa 
voor een kort of lang verblijf, is verantwoordelijk voor het regis-
treren van de asielaanvragen in België en zorgt ook voor de vrij-
willige terugkeer of de verwijdering van personen die illegaal in 
het land verblijven.

De goede kwaliteit van de opvang, efficiëntie en respect voor de 
wetgeving heeft de Dienst Vreemdelingenzaken hoog in het vaandel.

Ik geloof in een België als een vrije ruimte waar plaats is voor cul-
turele verscheidenheid en waar iedereen wordt gerespecteerd.

Freddy Roosemont
Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
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Opdracht en waarden

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in 
samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de 
wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.

Voor elke vreemdeling neemt de Dienst een beslissing met de 
volgende kenmerken:

 ▪ transparant: met duidelijke en welomlijnde regels
 ▪ objectief: met een beoordeling zonder enig vooroordeel
 ▪ correct en passend: conform de wet, gemotiveerd in recht 

en in feiten
 ▪ snel: binnen zeer korte termijnen
 ▪ geval per geval: elke aanvraag wordt individueel behandeld.

loyaliteit
verantwoordelijkheid

beschikbaarheid

kwaliteit
toegankelijkheid
opleiding
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Dienst Vreemdelingenzaken

Structuur en organisatie

De Dienst Vreemdelingenzaken ressorteert onder de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

 ▪ meer dan 1800 medewerkers zijn verdeeld over de centrale 
diensten in Brussel (993 personen) en vijf detentiecentra 
(834 personen) 

 ▪ wordt geleid door een directeur-generaal die wordt bijgestaan 
door verscheidene adviseurs-generaal en adviseurs die in 
welbepaalde materies gespecialiseerd zijn.

kwaliteit
toegankelijkheid
opleiding
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Bevoegdheden

Toegang en verblijf 
Sinds de inwerkingtreding van het Akkoord van Schengen (1995) 
geven de ondertekenaars geen nationale visa kort verblijf meer af 
maar uniforme visa, gewoonlijk “Schengenvisa” genoemd. België 
sluit zich zodoende aan bij het streven naar een gemeenschap-
pelijke ruimte waarin het vrije verkeer van personen is gewaar-
borgd en waar tevens de nationale veiligheid en de openbare orde 
worden beschermd.

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft visa voor een kort verblijf 
af met het oog op:

 ▪ toerisme
 ▪ zakenreizen
 ▪ familiebezoek of medische consultatie.

In deze gevallen werkt de Dienst Vreemdelingenzaken nauw samen 
met de diplomatieke posten (FOD Buitenlandse Zaken).

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt ook de aanvragen van 
degenen die naar België komen voor een lang verblijf:

 ▪ studenten
 ▪ werknemers
 ▪ personen die gezinshereniging wensen
 ▪ verblijf om humanitaire redenen.

Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden wisselt de Dienst Vreem-
delingenzaken permanent informatie uit met gemeentebesturen 
en parketten.
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Dienst Vreemdelingenzaken

De Dienst vreemdelingenzaken levert strijd tegen:

 ▪ fraude
 ▪ schijnhuwelijken
 ▪ mensenhandel en mensensmokkel.

Hij biedt bescherming aan slachtoffers van deze handel en 
smokkel. 

Hij verschaft de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
een specifieke begeleiding tijdens hun verblijf in België.
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Asiel
Registratie

De Dienst Vreemdelingenzaken is belast met het registreren van 
alle asielaanvragen die op het Belgische grondgebied of aan de 
grens worden ingediend.

Eurodac systeem

Door te werken met Eurodac, het Europese systeem om vingeraf-
drukken te analyseren, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken vast 
welke staat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de asiel-
aanvraag (Overeenkomst van Dublin). Deze Overeenkomst verhin-
dert dat een asielzoeker in meerdere lidstaten van de Europese 
Unie asielaanvragen indient. 

Meervoudige aanvragen

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de herhaalde asielaan-
vragen. In dergelijke gevallen controleert hij of er nieuwe gegevens 
worden aangevoerd die een nieuwe procedure verantwoorden.

Solidariteit

In 2009 heeft de Europese Raad, geconfronteerd met de oorlog 
in Irak en de massale stroom van vluchtelingen naar de buur-
landen, de lidstaten opgeroepen nieuwe hervestigingsprojec-
ten te starten. België heeft die Europese oproep beantwoord: er 
is een proefproject opgezet voor de hervestiging, in België, van 
47 Iraakse vluchtelingen die tijdelijk in Syrië en Jordanië een toe-
vlucht hadden gevonden. Met de steun van de Internationale Orga-
nisatie voor Migratie (IOM) die de overbrenging van de vluchte-
lingen organiseerde, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken deze 
vluchtelingen een definitieve verblijfstitel bezorgd. België sloot 
zich hiermee aan bij een internationaal initiatief voor solidariteit 
en levert zo zijn bijdrage aan de ontwikkeling van een gemeen-
schappelijk asielbeleid.
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Dienst Vreemdelingenzaken

Terugkeer 
De Dienst Vreemdelingen-
zaken moet zich ervan verge-
wissen dat de vreemdelingen de reglementering inzake immigra-
tie en verblijf naleven:

 ▪ indien nodig levert hij bevelen om het grondgebied te verlaten 
af

 ▪ hij ziet erop toe dat elke terugkeer effectief plaatsvindt, 
vrijwillig of gedwongen

 ▪ hij beheert de detentiecentra waarin de afgewezen asiel-
zoekers en de illegaal verblijvende personen worden vast-
gehouden.

De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt voor een humane en res-
pectvolle benadering in zijn verwijderingsbeleid. Zo biedt hij de 
gezinnen met kinderen, in afwachting van hun terugkeer, een 
alternatief aan voor de detentiecentra: zij worden ondergebracht 
in huizen of appartementen die als opvangruimte beter geschikt 
zijn voor het gezinsleven. Deze benadering is uniek in Europa.
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Geschillen en beroepen
De Dienst Vreemdelingenzaken is belast met het opvolgen van 
de gerechtelijke procedures en het geven van juridisch advies in 
administratieve beslissingen die worden betwist bij:

 ▪ de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
 ▪ de Raad van State
 ▪ de burgerlijke hoven en rechtbanken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt ook de vragen om invrij-
heidstelling en de eventuele cassatieberoepen.
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Dienst Vreemdelingenzaken
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Partners

Bij de uitvoering van zijn opdrachten pleegt de Dienst Vreemdelin-
genzaken geregeld overleg met de volgende partners:

 ▪ het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen (CGVS)

 ▪ het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 
(Fedasil)

 ▪ de gemeentebesturen
 ▪ de federale politie
 ▪ de parketten
 ▪ de diplomatieke posten
 ▪ de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
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Dienst Vreemdelingenzaken
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Internationale betrekkingen

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt deel aan werkgroepen op 
Europees vlak en op het niveau van de Benelux:

 ▪ om de Europese reglementering inzake migratie en asiel 
uit te werken

 ▪ om te onderhandelen over overname-akkoorden.

De Dienst Vreemdelingenzaken is actief op heel wat fora, zoals:

 ▪ het intergouvernementeel overleg over asiel, vluchtelingen 
en migratie (IGC)

 ▪ de conferentie van de directeuren-generaal van de immigra-
tiediensten van de EU (GDISC).

Op Europees vlak is de Dienst Vreemdelingenzaken aangewezen 
als de ‛verantwoordelijke autoriteit’ van het EBF (Buitengren-
zenfonds) en het RF (Europees Terugkeerfonds) in België. Er zijn 
in dit kader meerdere projecten uitgevoerd, onder meer over de 
begeleide terugkeer van kwetsbare groepen.

De Dienst Vreemdelingenzaken huisvest tevens het Belgisch 
contactpunt van het European Migration Network (EMN).

De Dienst Vreemdelingenzaken organiseert in de landen van 
herkomst (India, Democratische Republiek Congo, Kosovo, …) 
preventiecampagnes over de gevaren van illegale immigratie.
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Contact
Dienst Vreemdelingenzaken

Adres  World Trade Center – Toren II

  Antwerpsesteenweg 59 B

  B-1000 BRUSSEL

Tel.  +32 2 793 95 00

Fax  +32 2 274 66 91

E-mail  helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be

Website  www.dofi.fgov.be

Perscontact  bur_presse@ibz.fgov.be

Contact bureau bur_BRI01@ibz.fgov.be 
internationale
betrekkingen
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