
Dienst immigratie & 
onthaal 



Dienst 

• Immigratie en onthaal 

• 4 medewerkers + 1 diensthoofd 

• Wachtregister 

• Vreemdelingenregister 



Wachtregister 

• Lokaal opvanginitiatief LOI 

• 40 plaatsen: alleenstaanden + gezinnen 

• Asielaanvraag lopende 

• Beperkt verblijf in LOI 

• Materiële hulp: wekelijks leefgeld  

 





Asielprocedure in België: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen 

 

• Het recht om asiel aan te vragen is geen garantie om ook asiel te krijgen 

 

• Om uit te maken of een asielzoeker erkend wordt als vluchteling, moet hij 
de asielprocedure doorlopen 

 



 
Conventie van Genève (1951) 

 
 Een vluchteling is een persoon die met 

redenvreest vervolgd te worden wegens 
zijn of haar 

 
• Ras /huidskleur 
• nationaliteit 
• Religie 
• Politieke overtuiging 
• Behoren tot een sociale groep 

 



Subsidiaire bescherming 

• Wanneer een persoon niet in aanmerking komt voor de 
vluchtelingstatus: onderzoek of deze in aanmerking komt voor de 
subsidiaire bescherming 

 

• Wanneer persoon naar land van herkomst terug keert is er een reëel 
risico op ernstige schade 

 

• Ernstige schade: 

 - doodstraf of executie 

- Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling 

- Ernstige bedreiging als gevolg van een internationaal of 
binnenlands conflict 

 



Hoe verloopt de asielprocedure? 

1. Registratie van de asielaanvraag en 
vaststelling van het land dat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van de asielaanvraag (Dublin) bij DVZ 

2. Opvang in één van de opvangstructuren 

3. Onderzoek Commissariaat Generaal voor   

     Vluchtelingen en Staatlozen 

4.  Beslissing 

 



Dublinfase/Dublinprocedure 

• Het eerste land waar asiel werd 
aangevraagd of waar de betrokkene is 
gesignaleerd is verantwoordelijk voor de 
asielaanvraag 

• Controle dmv vingerafdrukken, reisroute,  

   stempels in paspoort 

 



Onderzoek Commissariaat voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 

• Het CGVS onderzoekt automatisch alle asielaanvragen, 
eerst in het kader van het verdrag van Genève, 
vervolgens in het kader van de subsidiaire bescherming 

 



• alle identiteitsdocumenten in zijn bezit aan 
het CGVS overhandigen 

• Verhaal waarom betrokkene gevlucht is 
(details als namen, data,…) 

• Advocaat en tolk is aanwezig 
• Vragen ter controle van identiteit en 

nationaliteit 
• documenten die zijn verhaal kunnen bewijzen 
 
    

 

Onderzoek Commissariaat voor 
Vluchtelingen en Staatlozen 



Mogelijke beslissingen 

1. Het CGVS erkent betrokkene als vluchteling : 
betrokkene mag in België blijven 

 

2. Het CGVS erkent betrokkene niet als vluchteling, maar 
kent wel de subsidiaire bescherming toe : betrokkene 
mag in België blijven tot er geen reden meer is voor de 
subsidiaire bescherming 

 

3. Het CGVS weigert zowel de vluchtelingstatus als de 
subsidiaire beschermingsstatus : betrokkene moet 
België verlaten 

 



Beroep bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) 

• De RVV houdt openbare zittingen 

• Mogelijke beslissingen: 

- Beslissing van CGVS annuleren omdat bijkomend 
onderzoek nodig is 

- Vluchtelingstatus toekennen 

- Vluchtelingstatus weigeren en subsidiaire 
bescherming toekennen 

- Vluchtelingstatus weigeren en subsidiaire 
bescherming weigeren 

 



Uitgeprocedeerd!... Wat nu? 

• Vrijwillige repatriëring (IOM) 

• Gevolg geven aan het uitwijzingsbevel 

• Gedwongen repatriëring  

• Risicovolle repatriëring  

 



Vreemdelingenregister 

• EU-burgers 

• Erkend vluchtelingen 

• Subsidiaire bescherming 

• Leefloon 

• Verblijf in Mol 

• Begeleiding OCMW 



Contactgegevens 

• Stefanie Janssens 
stefanie.janssens@ocmwmol.be 
014 33 15 87 

• Muriëlle Cauwenberg 
murielle.cauwenberg@ocmwmol.be 
014 33 15 55 

• Shana Minnen 
shana.minnen@ocmwmol.be 
014 33 15 42 

• Tinne Van Kerckhoven 
tinne.van.kerckhoven@ocmwmol.be 
014 33 15 45 
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