
Je kan bellen of langsgaan bij een dienst in jouw buurt:

Bel 02 205 00 55

Heb je vragen voor een advocaat over je asiel of waar je moet wonen?

Of ga langs in jouw buurt

Je kan langsgaan bij deze diensten in jouw buurt.

Ben je jonger dan 18, en ben je alleen naar België gekomen?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je al asiel aangevraagd in België?

Ben je alleen naar België gekomen? Zonder je ouders, familie of een voogd?

Dan beschermt de wet jou als een 'niet-begeleide minderjarige'. Een niet-

begeleide minderjarige is een persoon:

Je krijgt dan een voogd. Die helpt je met verschillende taken. Je voogd zoekt

bijvoorbeeld een advocaat voor jou en helpt om je papieren in orde te brengen.

Brochures met meer info

18 jaar of ouder

‘De asielprocedure op het CGVS’ (pdf) (CGVS = Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen)

17 jaar of jonger met ouders, familie of voogd in België

‘Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België’  (pdf)

17 jaar of jonger zonder ouders, familie of voogd in België

‘Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België’  (pdf)

Video: Zana (22) vertelt over haar asiel-aanvraag

Bekijk zeker ook deze website met alles over de asiel-aanvraag in andere talen.

Je kan daar ook dit filmpje vinden in andere talen.
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Bel met Agentschap

Integratie en Inburgering

Dinsdag en vrijdag, 9.00-12.30
uur

Door Tumult 11-24 jaar

WIE KAN ME HELPEN MET MIJN ASIEL-AANVRAAG?

Bel 02 205 00 55.•

Dat is het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII).•

Druk op toets 2.•

Je kan bellen op dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur.•

die jonger is dan 18 jaar•

die alleen is in België•

PRAAT EROVER

Ga langs bij Agentschap

Integratie en Inburgering

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridisch-advies-in-vlaanderen-en-brussel
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/de_asielprocedure_op_het_cgvs.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_gids-voor-minderjarigen_-_nl.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_nbmv_mena_-_gids_voor_niet-begeleide_minderjarige_-_nl_2.pdf
https://www.asyluminbelgium.be/nl
tel:02 205 00 55
tel:022050055
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridisch-advies-in-vlaanderen-en-brussel



