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U bent een vrouw of

een meisje en u hebt
asiel gevraagd in België

U BENT EEN VROUW OF EEN MEISJE EN
U HEBT ASIEL GEVRAAGD IN BELGIË
Deze brochure bevat informatie die specifiek bestemd is
voor vrouwen en meisjes die asiel vragen in België.
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen (CGVS) is de belangrijkste asielinstantie
in België. Het CGVS wil elke persoon die bescherming
aan de Belgische overheid vraagt, correct informeren
en goed voorbereiden op zijn of haar verblijf in ons land
tijdens de behandeling van de asielaanvraag. Het CGVS
publiceerde, samen met Fedasil (Federaal agentschap voor
de opvang van asielzoekers), de brochure 'Asiel in België'.
Deze brochure bevat informatie over de asielprocedure
en over de opvang. Deze brochure is bestemd voor alle
asielzoekers. Elke asielzoeker krijgt deze brochure bij
aankomst in een opvangstructuur. De brochure is eveneens
beschikbaar op de website van het CGVS: www.cgvs.be.
Het CGVS besteedt bijzondere aandacht aan situaties
en feiten die specifiek gelden voor vrouwen. Naast
de informatie in de brochure ‘Asiel in België’ willen wij
uw aandacht vestigen op specifieke onderwerpen die
belangrijk zijn voor vrouwen of meisjes. Die informatie
betreft zowel de asielprocedure als andere domeinen.
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In deze brochure vindt u informatie over de gelijkheid
van mannen en vrouwen in België en over de rechten
en plichten die hieruit voortvloeien, over bepaalde
praktische aspecten van de asielprocedure, over
gratis juridische bijstand en over de voogdijdienst.
Er worden ook enkele specifieke thema’s behandeld:
gezondheid, vrouwelijke genitale verminking,
intrafamiliaal geweld en mensenhandel. Achteraan
deze brochure vindt u een lijst van adressen en
telefoonnummers van organisaties en centra
waar u terecht kunt met vragen en/of problemen
in verband met deze specifieke thema’s.
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Gelijkheid tussen

mannen en vrouwen
in België

1. GELIJKHEID TUSSEN MANNEN
EN VROUWEN IN BELGIË
De Belgische Grondwet bepaalt dat mannen en
vrouwen op sociaal, cultureel, economisch en politiek
gebied gelijk zijn. De Belgische wet verbiedt dat
mannen en vrouwen anders worden behandeld
enkel en alleen omwille van hun geslacht.

=
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Deze gelijkheid is niet noodzakelijk op absolute wijze
zichtbaar in elk domein van het dagelijkse leven. Het is
echter belangrijk te weten dat de Belgische wetgever
maatregelen neemt om de nog bestaande ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen weg te werken.
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Mannen en vrouwen hebben in België exact
dezelfde rechten en plichten. Vrouwen hebben het
recht om dezelfde functies als mannen uit te oefenen
en ze moeten hiervoor hetzelfde loon krijgen. Meisjes
hebben, net als jongens, het recht – in België is dit
zelfs verplicht – om tot 18 jaar naar school te gaan.
Dit betekent ook dat u, als vrouw, het recht hebt om
te werken, geld te bezitten en uw eigen bankrekening
te openen, voogdij over uw kinderen te krijgen, met
een andere persoon samen te wonen, te huwen en
te scheiden zonder dat u hiervoor de toestemming
van een van uw familieleden nodig heeft.
In België dient iedere volwassen persoon een aparte
asielaanvraag in. Asielaanvragen van partners worden
in de regel samengevoegd tot één dossier en samen
behandeld. Indien u echter niet wil dat uw asielaanvraag
samen met die van uw partner wordt onderzocht, kan u dit
uitdrukkelijk laten weten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) aan het begin van de asielprocedure.

6 │

Vrouwen, meisjes en asiel in België

© Wouter Van Vaerenergh
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België │ 7

De asielprocedure

2. DE ASIELPROCEDURE
Wat houdt de asielprocedure in?
U hebt in België asiel gevraagd. De Belgische overheid
onderzoekt uw aanvraag alvorens te beslissen u al dan
niet bescherming toe te kennen. Dit is ‘de asielprocedure’.
Deze procedure verloopt in verschillende stappen.
Tijdens de asielprocedure mag u in België verblijven.
Een beslissing die u bescherming geeft, houdt in dat
u of wordt erkend als vluchtelinge of dat u subsidiaire
bescherming krijgt.

De vluchtelingenstatus
De vervolgingen die u hebt ondergaan of die u vreest,
kunnen te maken hebben met uw ras, uw religie,
uw nationaliteit, met het feit dat u behoort tot
een bepaalde sociale groep of met uw politieke
overtuigingen. Als u wegens een van deze vijf
motieven een gegronde vrees voor vervolging heeft,
dan kunt u als vluchtelinge worden erkend.

De subsidiaire bescherming
Als uw aanvraag niet beantwoordt aan de hierboven
vermelde criteria, onderzoekt het CGVS of u in
aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.
Dat is het geval als u bij een eventuele terugkeer
naar uw land van herkomst een reëel risico op
het lijden van ernstige schade loopt.
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Deze ernstige schade kan zijn:

◘◘ doodstraf of executie;
◘◘ foltering of onmenselijke of vernederende behandeling;
◘◘ ernstige bedreiging van het leven als gevolg van

willekeurig geweld in geval van een internationaal
of binnenlands gewapend conflict.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Als u in België asiel wil aanvragen, moet u dit doen bij
de DVZ. Deze dienst registreert uw asielaanvraag en
maakt uw dossier vervolgens over aan het CGVS.
Als uw minderjarige kinderen ook in België zijn, moeten
ze aanwezig zijn bij de registratie van uw asielaanvraag bij
de DVZ.
Nadat u een asielaanvraag heeft ingediend, wordt er
een foto van uw longen genomen om na te gaan of
u besmet bent met tuberculose. Het kan zijn dat dit
onderzoek nog eens herhaald wordt tijdens uw verblijf
in het opvangnetwerk. Personen met tuberculose
worden in het ziekenhuis opgenomen en verzorgd
om alle risico op besmetting te voorkomen
Als u zwanger bent mag u geen longfoto laten maken
omdat die schadelijk kan zijn voor het kind dat u draagt.
U moet dit laten weten aan de persoon die de longfoto
maakt.
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Bij de DVZ stelt de asielmedewerker u vragen over wie
u bent, waar u vandaan komt, waarom u uit uw land
van herkomst bent gevlucht. Als u geen Nederlands
of Frans spreekt, krijgt u hulp van een tolk. Als u zich
niet op uw gemak voelt om te worden geïnterviewd
door een man, kunt u aangeven dat u verkiest door
een vrouw te worden geïnterviewd, met assistentie
van een vrouwelijke tolk. In de mate van het mogelijke
zal de DVZ rekening houden met uw wensen.
De medewerker van de DVZ vult samen met u een
vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt met de rest van
uw dossier overgemaakt aan het CGVS. Wanneer u
op deze vragen antwoordt, kunt u vragen om door
een vrouw te worden geïnterviewd als u naar het
CGVS gaat voor uw gehoor, en te worden bijgestaan
door een vrouwelijke tolk. Men zal u vragen (kort) uit
te leggen waarom u die keuze maakt. Het CGVS zal in
de mate van het mogelijke hiermee rekening houden.
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Het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Het CGVS is de centrale asielinstantie in België.
Het CGVS onderzoekt uw asielaanvraag grondig.
Het CGVS nodigt u uit voor een gehoor. Dit is een
sleutelmoment in uw procedure. Tijdens het gehoor
kunt u uitleggen waarom u uw land heeft verlaten.
Uw advocaat of een vertrouwenspersoon kan het
gehoor bijwonen. De asielmedewerker onderzoekt uw
asielaanvraag op basis van de informatie die u tijdens
het gehoor geeft. Hij toetst uw aanvraag aan de criteria
van het Vluchtelingenverdrag van Genève en gaat na of u
voldoet aan de voorwaarden om subsidiaire bescherming
te krijgen. Het CGVS behandelt alle verklaringen die u
tijdens het gehoor aflegt op vertrouwelijke wijze. Ook
de documenten die u voorlegt worden met de nodige
omzichtigheid en met respect voor uw privacy onderzocht.
Wilt u uw asielprocedure stopzetten nog
voor er een beslissing is genomen, dan kunt
u afstand doen van uw aanvraag.
Na het gehoor en na grondig onderzoek neemt het
CGVS een beslissing over uw asielaanvraag.
Als u een negatieve beslissing krijgt van het CGVS,
kunt u hiertegen een beroep indienen bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).
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Gehoor op het CGVS
U wordt op het CGVS apart gehoord. Er is niemand
van uw gezinsleden (echtgenoot, partner, broers,
zussen, kinderen, …) aanwezig bij uw gehoor. In
de loop van dit gehoor hebt u de mogelijkheid
alle redenen aan te halen waarom u vreest om
terug te keren naar uw land van herkomst.
Het CGVS zorgt voor een gunstige context zodat
u zich vrij kunt uitdrukken over alles wat u
overkomen is of wat u vreest, alles wat volgens
u een bedreiging voor uw veiligheid vormt.

©Fedasil/Joost Joossen

Als u tijdens het gehoor op het CGVS problemen hebt met
de tolk, kunt u dit, op om het even welk moment, melden
aan de medewerker van het CGVS die het gehoor afneemt.

De asielprocedure │ 13

Talrijke redenen kunnen een vrouw ertoe brengen haar land
te verlaten. Sommige van die redenen kunnen dezelfde zijn
als de redenen die mannen ertoe brengen hun land te
verlaten, terwijl andere problemen, situaties,
vervolgingen specifiek betrekking op vrouwen
kunnen hebben.
De medewerker van het CGVS zal u tijdens het
gehoor vragen, uit te leggen wat u hebt meegemaakt
en wat er u precies toe gebracht heeft te vluchten.
Aarzel niet melding te maken van de elementen die u
belangrijk vindt opdat het CGVS de redenen voor uw
vrees goed zou begrijpen, welke die ook moge zijn.
Tijdens het gehoor op het CGVS zal de medewerker van
het CGVS u verschillende vragen stellen waarvan sommige
veeleer persoonlijk en privé kunnen zijn, naar gelang van
de asielmotieven die u aanhaalt. Uw verklaringen worden
door de asielinstanties vertrouwelijk behandeld.
U moet altijd de waarheid zeggen, zoniet kan uw aanvraag
worden geweigerd. Vertel uw verhaal zoals u het hebt
meegemaakt. Luister niet naar personen die u aanraden,
feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te stellen.
De geloofwaardigheid van uw verklaringen is namelijk
essentieel voor het onderzoek van uw asielaanvraag.
Leg alle documenten voor (betreffende uw identiteit,
uw herkomst, uw reisweg en uw asielmotieven)
die uw verklaringen zouden kunnen staven. Leg in
de mate van het mogelijke originele documenten
voor. U moet alle documenten voorleggen die in uw
bezit zijn. Opzettelijk belangrijke documenten en/of
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informatie achterhouden kan een negatieve invloed op
de beoordeling van uw asielaanvraag hebben.
Het is ook belangrijk dat u direct, precies en zo
volledig mogelijk antwoordt op alle vragen die
u worden gesteld. U moet het CGVS helpen te
begrijpen wat er gebeurd is, wat de reden is waarom
u bescherming van België vraagt. Als uw verhaal
betrekking heeft op intieme feiten, kan de medewerker
van het CGVS u vragen over die feiten stellen. Probeer
hierop te antwoorden, ook al is dit niet gemakkelijk.

U hebt misschien zeer persoonlijke feiten, moeilijke momenten
meegemaakt waardoor u nu nog een bepaalde vrees heeft.
Misschien durft u er niet over praten omdat, als dit
bekend zou worden (bijvoorbeeld in uw familie), dit een
risico voor uw veiligheid zou kunnen vormen.
Indien dit het geval is, kunt u hierover in alle vertrouwen praten
met de medewerker van het CGVS tijdens uw gehoor. Als uw
veiligheid wegens deze feiten zou kunnen worden bedreigd (door een
lid van uw familie of door om het even welke persoon), dan zal de
medewerker van het CGVS die feiten in geen enkel document
vermelden dat door leden van uw familie kan worden gelezen.
De tolk die eventueel bij het gehoor aanwezig is, moet
uw verklaringen ook vertrouwelijk behandelen.
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Indien u tijdens het gehoor niet zeker bent of u een vraag
goed hebt begrepen, zeg dan onmiddellijk dat u ze niet
hebt begrepen. De medewerker van het CGVS zal de vraag
dan in andere woorden formuleren. Het is ook mogelijk
dat er een vraag wordt gesteld waarop u het antwoord niet
weet: antwoord dan gewoon dat u het antwoord niet weet.
Tijdens het gehoor is er een pauze gepland. Indien
nodig, kunt u een bijkomende pauze vragen. Het gehoor
kan meerdere uren duren. Zorg eventueel voor wat
eten en drinken, en breng eventuele geneesmiddelen
mee als u deze op vaste tijdstippen moet nemen.
Voor een goed verloop van het gehoor is het
beter dat er geen kinderen bij aanwezig zijn.

◘◘ Als u kinderen heeft, raden we u aan hen niet mee te
brengen naar het CGVS op de dag van uw gehoor.

◘◘ Als uw kind jonger dan één jaar is, mag u het bij u

houden in het lokaal waar het gehoor zal plaatsvinden.

◘◘ Als uw kind ouder dan twaalf jaar is, moet het in
de wachtzaal blijven bij de andere asielzoekers.

In bepaalde gevallen kan het CGVS u echter vragen
uw kinderen, of sommige van uw kinderen mee
te brengen naar het gehoor. Dit wordt vermeld in
de oproeping die u van het CGVS ontvangt.
Breng het CGVS op de hoogte als u zwanger
bent of net bevallen bent. Het CGVS zal hiermee
rekening houden als het uw gehoor plant.
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Zowel op het CGVS als bij de RvV kunt u zich laten bijstaan
door een advocaat en/of door een vertrouwenspersoon.
Het CGVS kan u meerdere keren uitnodigen voor
een gehoor. U ontvangt telkens een oproeping.
Als u verhuist en uw asielprocedure loopt nog, dan
moet u onmiddellijk uw nieuwe adres, zowel aan
de DVZ als aan het CGVS, meedelen. U kunt zich
persoonlijk aanmelden bij het onthaal van de twee
instanties of u kunt deze adreswijziging meedelen per
aangetekende brief, met de hulp van uw advocaat of van
uw maatschappelijk assistent. Het volstaat dus niet uw
adreswijziging mee te delen aan de gemeente, aan het
OCMW of aan het opvangcentrum. Het is belangrijk dat u
de twee asielinstanties hiervan op de hoogte brengt.
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
De RvV gaat na of de weigeringsbeslissing van het CGVS
over uw asielaanvraag een correcte beslissing was.

◘◘ De rechter van de RvV kan de aangevochten beslissing

bevestigen. Dat betekent dat de rechter van oordeel is dat
het CGVS een terechte beslissing heeft genomen.

◘◘ Hij kan de beslissing van het CGVS hervormen:
◘◘ Als de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingssstatus
door het CGVS werden geweigerd, dan kan een van
beide alsnog door de RvV worden toegekend.
◘◘ Als de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend, kunt u
beroep aantekenen bij de RvV omdat u de vluchtelingenstatus wilt
krijgen. De RvV kan dan de beslissing van het CGVS hervormen
en u toch de vluchtelingenstatus toekennen, u de subsidiaire
beschermingsstatus laten behouden of beide statussen weigeren.

◘◘ Als de rechter van de RvV van oordeel is dat de beslissing van

het CGVS niet bevestigd of hervormd kan worden omdat het
onderzoek niet grondig genoeg is verricht of omdat er substantiële
fouten zijn gemaakt, vernietigt hij de beslissing. De RvV zendt dan
het dossier terug naar het CGVS, zodat het CGVS het onderzoek
kan voortzetten en een nieuwe beslissing kan nemen.

Het arrest van de RvV sluit de asielprocedure
definitief af. Dat betekent dat u bij een positieve
uitspraak een verblijfsvergunning krijgt. Bij een
negatieve uitspraak moet u het land verlaten.
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Zoals bij elke bestuurshandeling blijft er nog de
mogelijkheid om een cassatieberoep bij de Raad van State
(RvS) in te dienen. De RvS is geen asielinstantie. Er is in
een filterprocedure voorzien. De RvS gaat binnen zeer
korte termijn na of u wel redenen hebt om een beroep in
te dienen. Als dat het geval is, wordt uw beroep aanvaard.
Tijdens de cassatieprocedure gaat de RvS enkel na of
het arrest van de RvV in overeenstemming is met de
wet. De RvS oordeelt dus niet over de inhoud van uw
dossier en kan u dus ook de vluchtelingenstatus of
de subsidiaire beschermingsstatus niet toekennen.
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Juridische bijstand
Elke asielzoeker heeft toegang tot gratis
juridische bijstand en tot een plaats in een
opvangstructuur voor asielzoekers. Meer
informatie vindt u in de brochure ‘Asiel in België’.
De Belgische wetgeving bepaalt dat elke asielzoeker,
man of vrouw, juridische bijstand kan genieten
tijdens de asielprocedure. Met andere woorden, u
hebt recht op een advocaat die u gratis bijstaat.
U moet de aanvraag voor bijstand van een advocaat
indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand van
het arrondissement van uw woonplaats. Als u in een
opvangcentrum verblijft, kunt u zich richten tot de
maatschappelijk assistent van uw centrum opdat hij de
aanvraag voor u zou indienen. U kunt eveneens een beroep
doen op een privé-advocaat, maar dan moet u de kosten
zelf betalen. Het is belangrijk dat uw advocaat de taal van
uw asielprocedure (Nederlands of Frans) volledig beheerst.
Achteraan deze brochure vindt u onder de rubriek
‘lijst met nuttige contacten’ de adressen en
telefoonnummers van een aantal Bureaus voor
Juridische Bijstand. Hier kunt u ook terecht indien
u een advocaat nodig heeft voor bijvoorbeeld een
echtscheidingsprocedure, een voogdijkwestie, … .
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Misschien heeft dit
betrekking op u…

3. MISSCHIEN HEEFT DIT
BETREKKING OP U…
Gezondheid
Problemen met uw gezondheid? Vragen over uw welzijn, uw
gevoelsleven, uw seksleven? Vragen over uw zwangerschap
of over contraceptie? Er bestaan centra die een antwoord
op uw vragen kunnen geven, die u kunnen helpen.
Als u geen Nederlands of Frans spreekt, kunt u aan
iemand die u vertrouwt, vragen om u te helpen via
telefoon te communiceren met een van deze centra.

◘◘ De centra voor gezinsplanning: u vindt er hulp voor en

informatie over alle vragen in verband met uw relationele,
gevoels- en seksleven; vragen in verband met uw
lichaam, zwangerschap, gezondheidsproblemen die
meer specifiek betrekking hebben op vrouwen, … .
Zij bieden medisch, maar ook psychologisch en sociaal
advies, alsook advies over juridische aspecten.		
Achteraan deze brochure vindt u telefoonnummers
van centra voor gezinsplanning in uw buurt.

◘◘ Sensoa is het Vlaamse service- en expertisecentrum
voor seksuele gezondheid en hiv-aids.
Achteraan deze brochure vindt u de adressen
en telefoonnummers van de Sensoa-centra.

In de contactlijst achteraan vindt u de adressen
van nog andere plaatsen waar u als asielzoekster
terecht kunt voor medische zorg.
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Geestelijke gezondheid
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"Ik voel me niet echt goed in mijn vel… Zoveel
problemen waar ik alleen voor sta… Ik zou erover
moeten kunnen praten met iemand…"
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Er zijn in België verschillende mogelijkheden om hulp of
ondersteuning te krijgen bij bepaalde moeilijkheden die
u kunt ondervinden. Dit kan zowel via een telefonisch of
een rechtstreeks gesprek met een dienstverlener.
Alleen praten, gehoord worden, zonder te worden beoordeeld…
Als u zo’n probleem hebt, praat erover met de
maatschappelijk assistent van het centrum waar u verblijft.
Hij zal u meer informatie geven over de verschillende
mogelijkheden. U kunt ook bellen naar tele-onthaal, de
telefoonnummers vindt u terug in de lijst met nuttige
contacten onder de rubriek ‘geestelijke gezondheid’.
Als u niet in een opvangcentrum verblijft, kan u de lijst achteraan
consulteren met nuttige adressen en telefoonnummers.

Vrouwelijke genitale verminking
Sommige vervolgingen hebben alleen betrekking op
meisjes en vrouwen. Dit geldt voor vrouwelijke genitale
verminking, die men soms gewoon ‘besnijdenis’ noemt.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert
vrouwelijke genitale verminking als “elke ingreep die
leidt tot een gedeeltelijke of volledige wegname van
de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw of elk
ander letsel van de vrouwelijke geslachtsorganen dat
om niet-therapeutische redenen is aangebracht”.
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België veroordeelt elke vorm van vrouwelijke
genitale verminking en besnijdenis.

© Pascal Mannaerts

De wet voorziet in een gevangenisstraf voor iedereen die
genitale verminking toepast, bevordert of aanmoedigt.

Een vrouw kan omwille van vrees voor genitale verminking
asiel aanvragen, zowel om zichzelf als haar dochters te
beschermen.
Als een meisje en haar ouders om die reden als vluchteling
worden erkend, volgt het CGVS, na de erkenning van de
vluchtelingenstatus, de situatie op om er zeker van te
zijn dat het meisje daadwerkelijk wordt beschermd. Als
een dokter vaststelt dat het meisje genitale verminking
heeft ondergaan nadat ze als vluchteling werd erkend,

26 │

Vrouwen, meisjes en asiel in België

zal het CGVS de Belgische gerechtelijke instanties
verwittigen en het asieldossier opnieuw onderzoeken.
Als ouders door hun familie onder druk worden gezet
om hun dochter te laten besnijden, of als vrouwen,
meisjes zelf risico op genitale verminking lopen, kunnen
ze hulp vinden bij gespecialiseerde verenigingen.
De adressen, telefoonnummers en websites
van deze verenigingen bevinden zich in de
contactlijst achteraan in deze brochure.
U kunt zich eveneens wenden tot uw advocaat
of tot de politiediensten om dit probleem uit
te leggen en hun bijstand te vragen.

Politie: 101 (gratis telefoonnummer)
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Intrafamiliaal geweld
De Belgische wet verbiedt geweld binnen de
familie (door uw partner, echtgenoot of elk ander
familielid). Het gaat zowel over fysiek, seksueel
als psychisch geweld. U bent niet verantwoordelijk
voor dit geweld en het is mogelijk eraan te
ontsnappen. Het is belangrijk erover te praten.
U kunt zich richten tot gespecialiseerde verenigingen
waar men naar u zal luisteren en u zal helpen (zie
lijst). U kunt zich ook wenden tot uw advocaat of
de politie: 101 (gratis telefoonnummer).
Er bestaat ook een (gratis) speciaal telefoonnummer
(0800 30 030) waar er geluisterd wordt
naar slachtoffers van partnergeweld.
Als u slachtoffer van intrafamiliaal geweld of van
seksueel misbruik bent geweest of nog steeds bent,
kunt u terecht bij gespecialiseerde centra die u terugvindt
in de lijst nuttige contacten achteraan deze brochure.
Als u geen Nederlands of Frans spreekt, kunt u aan
iemand die u vertrouwt, vragen om u te helpen via
telefoon te communiceren met een van deze diensten.

België veroordeelt elke vorm van geweld binnen de familie.
De Belgische wet bepaalt dat geweld tussen partners strafbaar is.
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U kunt in een politiebureau eventueel vragen
te worden ontvangen door een vrouwelijke
politieagent bij het indienen van een klacht.
Sommige politiecommissariaten beschikken
over burgerpersoneel dat speciaal opgeleid
is om slachtoffers van verkrachting, partnerof intrafamiliaal geweld op te vangen.

Mensenhandel
Vrouwen kunnen slachtoffer zijn van mensenhandel.
Slachtoffers van mensenhandel (zowel asielzoekers als
niet-asielzoekers) hebben recht op specifieke opvang.
Een slachtoffer van mensenhandel is iemand die is
uitgebuit (omdat iemand van zijn of haar zwakheid of
moeilijke situatie misbruik heeft gemaakt). Het kan daarbij
om seksuele uitbuiting gaan (prostitutie, kinderporno)
of om uitbuiting van werknemers (bijvoorbeeld in de
bouwsector, in de horeca of bij huispersoneel).
De Belgische wetgeving verbiedt mensenhandel. De
overheid levert actief strijd tegen mensenhandelaars
en hun netwerken, en biedt hulp aan slachtoffers.
Als slachtoffer kunt u in de gespecialiseerde
opvangcentra individuele bijstand krijgen. Deze
centra maken geen deel uit van de traditionele
opvangstructuren. Uw veiligheid als slachtoffer is
gewaarborgd, want uw verblijfsadres blijft geheim.

Misschien heeft dit betrekking op u ... │ 29

Als u informatie heeft over mensenhandel is het belangrijk
die bij uw asielaanvraag voor te leggen. Aarzel niet dit ter
sprake te brengen tijdens het gehoor bij de asielinstanties.
Bent u misschien een slachtoffer van mensenhandel? U
kent een slachtoffer of wilt iemand helpen? Spreek uw
maatschappelijk werker aan of neem contact op met
een van de gespecialiseerde centra die u terugvindt
achteraan deze brochure in de lijst met nuttige contacten.
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A ls u jonger bent dan 18

4. ALS U JONGER BENT DAN 18
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Als u jonger bent dan 18 jaar en u bevindt zich in
België zonder een van uw ouders of u wordt niet
vergezeld van een volwassene die uw wettelijke
voogd is en als u afkomstig bent uit een land buiten
de Europese Unie dan wordt u beschouwd als een
niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV).
België voorziet in speciale maatregelen zodat
elke NBMV wordt bijgestaan door een voogd
(een volwassene die u begeleidt en u helpt bij
alle administratieve stappen in België…).
Als jonge vrouw en NBMV wordt u gesignaleerd bij
de ‘dienst voogdij’, die zich bezighoudt met alle
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

U kan op elk moment contact opnemen met de dienst
voogdij op het telefoonnummer 078 15 43 24.
Op het CGVS zult u worden gehoord door
een medewerker die speciaal is opgeleid
voor het horen van minderjarigen.
De voogd kan u ook helpen een advocaat te vinden
die u tijdens uw asielprocedure zal bijstaan.
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Na de asielprocedure

5. NA DE ASIELPROCEDURE
Na de beslissing van het CGVS en na een eventueel
beroep bij de RvV wordt u ofwel als vluchtelinge
erkend, wordt u subisidiaire bescherming
toegekend of krijgt u een negatieve beslissing.

Als u een negatieve beslissing voor
uw asielaanvraag krijgt
U kunt ervoor kiezen, tijdens of aan het einde van
uw asielprocedure, vrij naar uw land van herkomst
terug te keren. De Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM) kan u helpen uw vrijwillige
terugkeer naar uw land voor te bereiden.
Als u zwanger bent of als u te maken hebt gehad
met een mensenhandelnetwerk, kunt u aan de
IOM vragen of u al dan niet een medische escorte
tot aan uw eindbestemming kunt krijgen.
Als u uitgeprocedeerd bent en u blijft in België, heeft
de politie het recht u te arresteren en u naar een
gesloten centrum te brengen (waar u van uw vrijheid zult
worden beroofd). De Belgische overheid (de DVZ) kan
u gedwongen repatriëren naar uw land van herkomst.
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Als u subsidiaire bescherming krijgt
Meer informatie vindt u in de brochure ‘Subsidiaire
bescherming. Uw rechten en plichten’ die beschikbaar
is op de website van het CGVS: www.cgvs.be.

Als u als vluchtelinge wordt erkend
Voor meer informatie over de rechten en plichten van
erkende vluchtelingen, raadpleeg de CGVS-brochure ‘U
bent als vluchteling erkend in België – uw rechten en
plichten’, het CGVS reikt deze brochure uit aan iedereen
die als vluchteling wordt erkend in België. U vindt ze
eveneens op de website van het CGVS: www.cgvs.be.
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LIJST MET NUTTIGE CONTACTEN

L ijst met nuttige

contacten

De asielprocedure

Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS)
Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL
T +32 2 205 51 11
F +32 2 205 50 01
cgvs.info@ibz.fgov.be
www.cgvs.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
Laurentide
Gaucheretstraat 92-94
1030 BRUSSEL
T +32 2 791 60 00
F +32 2 791 62 26
info.rvv-cce@ibz.fgov.be
www.rvv-cce.be

Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ)
Pachecolaan, 44
1000 BRUSSEL
+32 2 793 95 00
Infodesk
T +32 2 793 80 00
F +32 2 274 66 91
infodesk@dofi.fgov.be
www.dofi.fgov.be
www.ibz.fgov.be

Raad van State (RvS)
Wetenschapsstraat 33
1040 BRUSSEL
T +32 2 234 96 11
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
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De opvang en huisvesting van asielzoekers
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Federaal agentschap
voor de opvang van
asielzoekers (Fedasil)
Centrale zetel
Kartuizerstraat 21
1000 BRUSSEL
T +32 2 213 44 11
F +32 2 213 44 22
info@fedasil.be
www.fedasil.be

Croix-Rouge de Belgique
Département Accueil des
demandeurs d’asile (ADA)
Rue de Durbuy 140
6990 MELREUX
T +32 84 36 00 82
F +32 84 36 00 88
service.ada@redcross-fr.be
www.croix-rouge.be

Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40
2800 MECHELEN
T +32 15 44 35 40
F +32 15 44 33 06
opvangasielzoekers@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Caritas
Liefdadigheidstraat 43
1210 BRUSSEL
T +32 2 229 36 11
F +32 2 229 36 25
info@caritas-int.be
www.caritas-int.be
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Bureaus voor juridische bijstand
(selectie van adressen / bureaus van bepaalde grote steden)
Brussel (Franstalige balie)
Regentschapsstraat 63 - 1ste verdieping
1000 BRUSSEL
T +32 2 519 85 59
T +32 2 508 66 57
Permanentie: van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 10u en van 13u30 tot 15u

Brussel (Nederlandstalige balie)
Regentschapsstraat 63 - 1ste verdieping
1000 BRUSSEL
T + 32 2 519 84 68
Permanentie: elke werkdag van 9u tot 11u
Van 1 juli tot 31 augustus: elke maandag,
woensdag en vrijdag van 9u tot 11u

Van 1 juli tot 31 augustus: enkel
permanentie van 8u30 tot 10u
Sluitingsdag: woensdag en
vrijdagnamiddag.
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Bureaus voor juridische bijstand (vervolg)
(selectie van adressen / bureaus van bepaalde grote steden)
Charleroi
Palais de Justice
Boulevard Defontaine 8
6000 CHARLEROI
T +32 71 33 40 86
Permanentie: van maandag tot
vrijdag van 10u tot 12u
Sluitingsdag: woensdag.
Eupen
Aachener Strasse 62
4700 EUPEN
T +32 87 59 46 00
Permanentie: elke tweede en vierde
vrijdag van de maand om 17u30
Liège
Rue du Palais 66
4000 LIEGE
T +32 4 222 10 12
Permanentie: van maandag tot vrijdag
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u
Namur
Palais de Justice
Place du Palais de Justice
5000 NAMUR
T +32 81 25 17 25
Permanentie: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag om 11u
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Tournai
Palais de Justice
Place du Palais de Justice
7500 TOURNAI
T +32 69 87 54 11
Permanentie: maandag om 9u30
Verviers
Palais de Justice
Rue du Tribunal 4
4800 VERVIERS
T +32 87 32 37 93
Permanentie: dinsdag en
vrijdag van 11u tot 12u
Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 15
2000 ANTWERPEN
T +32 3 260 72 80
Permanentie: elke werkdag
van 14u30 tot 16u
Brugge
Gerechtsgebouw
Kazernevest 3
8000 BRUGGE
T +32 50 34 97 20
Permanentie: op maandag
en donderdag om 11u

Sint-Niklaas
Gerechtsgebouw
Kazernestraat 4
9100 SINT-NIKLAAS
T +32 3 766 83 30
Permanentie: elke werkdag
van 11u30 tot 12u30

Leuven
Gerechtsgebouw - bijgebouw
Vaartstraat 5
3000 LEUVEN
T +32 16 21 45 45 of +32 16 21 47 36
Permanentie: op dinsdag en
donderdag van 11u tot 12u

Gent
Opgeëistenlaan 401/P
9000 GENT
T +32 9 234 56 27
Permanentie: elke werkdag van
8u30 tot 12u30; op donderdag
ook van 13u30 tot 16u

Mechelen
Gerechtshof (midden
gebouw – gelijkvloers)
Keizerstraat 20
2800 MECHELEN
T +32 15 26 11 42
Permanentie: elke dinsdag om
15u30 en elke woensdag om 10u

Hasselt
Gerechtshof
Thonissenlaan 75
3500 HASSELT
T +32 11 24 66 70
Permanentie: elke werkdag
van 10u tot 12u30

Voor andere adressen in Vlaanderen of in Wallonië kunt u de website www.advocaat.be (Nederlandstalige site) of www.avocat.be (Franstalige site) raadplegen.
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Gezondheid
Federatie van centra

Sensoa

voor gezinsplanning
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Federatie van pluralistische
centra voor gezinsplanning
Emile de Becolaan 109
1050 BRUSSEL
T +32 2 514 61 03
F +32 2 513 57 33
www.fcppf.be
www.loveattitude.be

Hoofdzetel: Antwerpen
Kipdorpvest 48a
2000 ANTWERPEN
T +32 3 238 68 68
F +32 3 248 42 90
Toegankelijk tijdens de week van 9u
tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
info@sensoa.be
www.sensoa.be

Leken federatie van centra
voor gezinsplanning
Tulpstraat 34
1050 BRUSSEL
T +32 2 502 82 03
F +32 2 503 30 93
www.planningfamilial.net

Sensoa Gent
Meersstraat 138d
9000 GENT
T +32 9 221 07 22
F +32 9 220 84 06
Toegankelijk tijdens de week van 9u
tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

Federatie van Vooruitziende
Socialistische Vrouwen
Sint-Jansplein 1/2
1000 BRUSSEL
T +32 2 515 04 89
F +32 2 515 18 81
www.planningsfps.be

Sensoa Brussel
Duquesnoystraat 45
1000 BRUSSEL
T +32 2 219 33 51
F +32 70 42 44 34
Toegankelijk na afspraak
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A ndere plaatsen waar
professionals medische zorg
verstrekken aan migranten

Medimmigrant
(vereniging die individuele bijstand
verleent aan personen van wie het
verblijf illegaal of onzeker is en die
medische behoeften hebben)
Gaucheretstraat 164
1030 BRUSSEL
T +32 2 274 14 33 of 34
F +32 2 274 14 48
info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
Permanentie/consultatie: telefonisch op
maandag van 10u tot 13u, op dinsdag van
14u tot 18u en op vrijdag van 10u tot 13u
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Geestelijke gezondheid
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Telefonische hulp

Voor specifieke hulp aan slachtoffers
van verkrachting (psychologische
hulp, juridische hulp)

Tele-Onthaal
Twee gratis telefoonnummers, 24u per dag,
alle dagen van het jaar, om met iemand te
praten.
- in het Nederlands: 106
- in het Frans: 107

SOS Viol
Telefonisch luisteren in alle anonimiteit,
in het Frans: T +32 2 234 36 36
Van maandag tot donderdag van 9u30
tot 17u en op vrijdag van 13u30 tot 17u
www.sosviol.be

Voor Tele-Onthaal in het
Engels: T +32 2 648 40 14.
Ter herinnering: indien u nog niet goed
Nederlands of Frans spreekt, kan u
iemand die u vertrouwt vragen om u
te helpen om telefonisch met een van
deze diensten te communiceren

Slachtofferhulp
(voor de personen die in de regio
Brussel-Halle-Vilvoorde verblijven)
In het Nederlands of in het Engels
Groot Eiland 84
1000 BRUSSEL
T +32 2 514 40 25
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Andere problemen
van vrouwen
Vrouwelijke genitale verminking

Intrafamiliaal geweld

Gams Belgique asbl
(informatie, preventie, sensibilisering,…)
Dwarsstraat 125
1210 BRUSSEL
T +32 2 219 43 40
info@gams.be
www.gams.be

Centre de Prévention des
Violences Conjugales
et Familiales
Permanentie: van maandag tot vrijdag van
9u tot 19u; in het weekend van 10u tot 17u
Om een afspraak te maken:
T +32 2 539 27 44
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
F +32 2 534 49 46
info@cpvcf.org
violences.familiales@misc.irisnet.be

Intact asbl
(hulp en informatie rond
juridische aspecten)
Defacqzstraat 1
1000 BRUSSEL
T +32 2 539 02 04
contact@intact-association.org
www.intact-association.org

Politie

Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk (CAW) (in
Vlaanderen en in Brussel)
In sommige centra is er meer
specifieke hulp voor migranten.
T +32 78 150 300

Telefoonnummer van de
Belgische politie: 101
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Mensenhandel

PAG-ASA
Cellebroersstraat 16B
1000 BRUSSEL
T +32 2 511 64 64
F +32 2 511 58 68
info@pag-asa.be
Payoke
Leguit 4
2000 ANTWERPEN
T +32 3 201 16 90
F +32 3 233 23 24
Süriya
Rue Rouveroy 2
4000 LIEGE
T +32 4 232 40 30
F +32 4 232 40 39
info@asblsurya.be

Varia
Informatie, hulp en advies
van juridische aard

Belgisch Comité voor Hulp
aan Vluchtelingen (BCHV)
Defacqzstraat 1, bus 10
1000 BRUSSEL
T +32 2 537 82 20
T +32 2 541 01 90 (gezinshereniging)
F +32 2 537 89 82
info@cbar-bchv.be
Juridische permanentie, per telefoon: van
maandag tot vrijdag van 13u30 tot 17u
Hoog Commissariaat van
de Verenigde Naties voor de
Vluchtelingen (UNHCR)
Regionaal kantoor voor West-Europa
Van Eyckstraat 11b
1050 BRUSSEL
T +32 2 627 59 99
F +32 2 627 59 98
BELBR@unhcr.org
Steunpunt Internationaal
Privaatrecht
T +32 2 205 00 55 (toets 1)
Permanentie enkel per telefoon:
op maandag van 9u tot 12u30, op
woensdag van 13u30 tot 17u en
op vrijdag van 9u tot 12u30
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Informatie en advies, opvang en

Sociale hulp en bijstand

begeleiding voor personen die in de

19 gemeenten van Brussel wonen

Sociale Dienst Groot Eiland
Henegouwenkaai 29
1080 BRUSSEL
T +32 2 511 72 10
Sociale dienst Welkom
Deelwerking CAW Archipel
Mommaertstraat 22
1080 BRUSSEL
T +32 2 414 24 23
Permanentie: maandag, woensdag
en donderdag van 9u tot 11u30
en van 13u30 tot 17u30; dinsdag
en vrijdag van 9u tot 11u30

Terugkeer
Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM)
Montoyerstraat 40
1000 BRUSSEL
T +32 2 287 70 00
F +32 2 287 70 06
mrfbrussels@iom.int
www.belgium.iom.int

Protestants Sociaal Centrum
Cansstraat 12
1050 BRUSSEL
T +32 2 512 80 80
F +32 2 512 70 30
csp.psc@skynet.be
www.csp-psc.be
Sociale Dienst voor Socialistische Solidariteit
Parmastraat 26
1060 BRUSSEL
T +32 2 533 39 84
F +32 2 534 62 26  
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u30
www.seso.be
Aide aux personnes déplacées
Rue Jean d’Outremeuse 93
4020 LIEGE
T +32 4 342 14 44
aidepersdepl.huy@skynet.be
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Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL
T 02 205 51 11
F 02 205 50 01
cgvs.info@ibz.fgov.be
www.cgvs.be

