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Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken 

https://ibz.be/ 
 

- Identiteit & bevolking (rijksregister, 
afgifte van identiteits- en 
vreemdelingenkaarten) 

- Veiligheid & Civiele Bescherming 

- Internationale relaties inzake asiel 
en migratie (JBZ, Europese 
jurisprudentie, …) 

Dienst Vreemdelingenzaken 

 (DVZ) 

https://dofi.ibz.be  
 

- Toegang en verblijf (visa, 

verblijfsvergunningen) 

-  Internationale bescherming 

(registratie, Dublin) 

- Controle van de binnengrenzen en 

grensbeheer (terugkeer, beheer van 

de detentiecentra en andere 

faciliteiten) 

- Verblijfsprocedures voor slachtoffers 

van mensenhandel en verzwarende 

vormen van mensensmokkel 

- Uitzonderlijke verblijfsprocedures 

(humanitaire & medische redenen) 
 
 
 

Arbeidsrechtbanken 
 

Beroepen tegen beslissingen 
van Fedasil 
 
 
 
 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) www.rvv-cce.be 
 

Beroepen tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en de 
Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 
 
 

 
 
 
 
 

*Merk op dat dit institutioneel schema een indicatief overzicht geeft van het asiel- en migratiesysteem in 
de betrokken lidstaat. Als dusdanig geeft het niet de volledige structuur weer. 

Hof van Cassatie 
 
Cassatieberoepen tegen beslissingen 
van de arbeidsrechtbanken 
 
 
 
 

Raad van State (RvS) www.raadvanstate.be 
 

Cassatieberoepen tegen beslissingen van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 FFederal Level 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Franse 
Gemeenschap 

Staatssecretaris / Minister voor Asiel 
en Migratie 

 

Laatste update: maart 2019 

Federale 
Overheidsdienst 

Justitie 

https://justice.belgium.be 
 

- Implementatie wetgeving 
inzake nationaliteit  

- Dienst Voogdij (niet-begeleide 
minderjarigen) 

- Beleid & wetgeving - 
vervolging & veroordeling 
inzake mensenhandel en 
mensensmokkel 

Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamen-

werking 

https://diplomatie.belgium.be 

 

- Visa (ambassades & consulaten) 

- Beleidscoherentie ten gunste 

van ontwikkeling  
- Ambassadeur, Speciaal Gezant  

Migratie en Asiel 

 

Commissariaat-generaal 
voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen  

(CGVS)  

 -Onafhankelijke 
administratie- 
www.cgrs.be  

 

- Onderzoek van verzoeken om 

internationale bescherming 

- Toekenning of weigering van 

vluchtelingenstatus en 

subsidiaire beschermingsstatus  

- Uitreiking getuigschriften en 

documenten van burgerlijke 

stand aan erkende 

vluchtelingen en staatlozen 
 
 
 

Federaal agentschap 
voor de opvang van 

asielzoekers  

(FEDASIL) 

www.fedasil.be 
 

- Beheer van het 
opvangnetwerk  

- Coördinatie van de 
programma's inzake 
vrijwillige terugkeer & re-
integratie  

- Monitoring en 
begeleiding van niet-
begeleide minderjarigen 

 
 
 

Myria – Federaal 
Migratiecentrum  

-Autonome openbare 

instelling-  

www.myria.be 
 

- Informeren over 

migratiestromen  

- Waken over de 

grondrechten van 

vreemdelingen 

- Strijd tegen mensenhandel 

en mensensmokkel 

(onafhankelijk nationaal 

rapporteur mensenhandel) 

Vlaams Gewest Waals Gewest 

Vlaamse 
Gemeenschap 

 

Duitstalige 
Gemeenschap 

 

FEDERAAL NIVEAU 

NIVEAU GEFEDEREERDE ENTITEITEN 

De gewesten en gemeenschappen zijn bevoegd voor inter alia: 
 

- Wetgeving, implementatie, controle en afgifte van 

werkvergunningen en beroepskaarten 

- Integratiebeleid 

- Buitenlandse studenten 

- Erkenning van buitenlandse diploma's 
 

Federale Politie 
www.politie.be 

 

- Verwijderingen 
(monitoring & escorte) 

- Grenscontrole 

- Operationele controle 
van mensenhandel en 
mensensmokkel 

- Identiteitsfraude 

Minister van Justitie 
Vice-eersteminister en Minister van 

Buitenlandse en Europese Zaken 
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