
 

 

 
 
 

Het terugkeertraject 
 
Een traject voor informatie en begeleiding bij vrijwillige terugkeer 
 

 
Deze informatiefiche is bestemd voor asielzoekers en hun maatschappelijk werkers. 
 
 

 
 
 
U hebt asiel gevraagd in België. Als u een negatief antwoord ontvangt op uw asielaanvraag, dan moet 
u een beslissing nemen over uw toekomst. Bij ons kunt u dan terecht voor een vrijwillige terugkeer.  
 
Fedasil zorgt voor een informatie- en begeleidingstraject. Dat noemen we ook het terugkeertraject. 
Elke asielzoeker volgt zo'n traject. Uw maatschappelijk werker zal u helpen tijdens dit traject. 
 

 

1. TIJDENS UW ASIELAANVRAAG 

Meteen nadat u een asielaanvraag hebt ingediend, krijgt u al informatie over vrijwillige terugkeer. U kunt 
immers op elk moment beslissen om terug te keren naar uw land van herkomst, ook als uw 
asielprocedure nog niet is afgerond.  
 

2. U ONTVANGT EEN NEGATIEVE BESLISSING 

Indien u een negatieve beslissing ontvangt (= indien het CGVS1 u geen vluchtelingenstatuut geeft) 
onderzoekt uw maatschappelijk werker samen met u uw verschillende toekomstmogelijkheden, dus ook 
een vrijwillige terugkeer. U hebt hierover gesprekken, alleen met uw maatschappelijk werker.  
 

3. DE NEGATIEVE BESLISSING WORDT BEVESTIGD 

Misschien hebt u een beroep ingediend tegen een negatieve beslissing van het CGVS. Als de RVV2 uw 
beroep verwerpt, dan betekent dat meteen ook het einde van uw asielprocedure. U verlaat de woning 
of het centrum waar u verblijft. U krijgt alleen nog verder opvang in een open terugkeerplaats.  
 
 

                                                
1 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
2 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 



 

 

 

 

DE OPEN TERUGKEERPLAATSEN  

 

Open centrum 

De open terugkeerplaatsen bevinden zich in de opvangcentra van Fedasil. Het zijn dus open 

plaatsen, in open opvangcentra. U mag het centrum verlaten.  

 

30 dagen 

De opvang in een terugkeerplaats duurt dertig dagen. Tijdens deze periode organiseert uw 

terugkeerbegeleider drie gesprekken met u. 

 

Terugkeerbegeleider 

U wordt begeleid door een terugkeerbegeleider, die in contact staat met uw vorige 

maatschappelijk werker. De terugkeerbegeleider kan u alle nuttige informatie geven over een 

vrijwillige terugkeer naar uw land van herkomst en u helpen om een beslissing te nemen. 

 

Hulp bij re-integratie  

Tijdens uw opvang in een open terugkeerplaats, bekijkt de terugkeerbegeleider uw persoonlijke 

situatie en vertelt hij u op welke manier wij u kunnen helpen om opnieuw in uw land te gaan wonen. 

Dat noemen we dan hulp bij re-integratie in uw land van herkomst.  

 

Aanwezigheid Dienst Vreemdelingenzaken 

Na de negatieve beslissing (door de RVV) wordt uw asielprocedure stopgezet. In het centrum met 

open terugkeerplaatsen is er ook iemand van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die uw 

dossier opvolgt.  

 

Na de 30 dagen 

Na 30 dagen stopt ook de opvang in een open terugkeerplaats. De opvang kan dan alleen nog 

worden verlengd om uw vrijwillige terugkeer voor te bereiden. Indien u niet kiest voor vrijwillige 

terugkeer en het centrum niet verlaat, dan kan de DVZ beslissen om u te laten verwijderen.  

 

 

 

VRIJWILLIGE TERUGKEER 

 

U kunt op eender welk moment een vrijwillige terugkeer aanvragen. Wij begrijpen dat dit een 

moeilijke beslissing is. Daarom wil Fedasil mee oplossingen zoeken voor uw problemen als u wil 

terugkeren naar uw land van herkomst. 

 

Als u meer wil weten over vrijwillige terugkeer, vraag het dan aan uw maatschappelijk werker. 

 

Of bel het gratis nummer 0800/ 32 745 (van 9u tot 17u). 

 

U kunt ook terecht bij een van de terugkeerloketten van Fedasil (in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik 

en Charleroi) of bij een van onze partners. U vindt hun adressen op www.vrijwilligeterugkeer.be. 

 

 

Belangrijk: 

Ook als u geen asielzoeker meer bent of als u illegaal in België verblijft, dan kan u nog altijd 

vrijwillig terugkeren naar uw land.  

 

 

http://www.retourvolontaire.be/

