
Commissariaat-generaal voor de vluChtelingen en de staatlozen

WtC ii - Koning albert ii-laan 26 A
1000 brussel

tel 02 205 51 15 
Fax 02 205 51 15
Cgvs.inFo@ibz.Fgov.be

WWW.Cgvs.be

Dienst Advocaten
WTC II
Koning Albert II-laan 26 A
1000 Brussel

Tel  02 205 53 05      
Fax  02 205 50 33
CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be 

De Dienst Advocaten is elke werkdag geopend van 9u tot 12u  en van 14u tot 16 u

AAnvrAAg inzAge in/Afschrift vAn een Asieldossier 
(slechts 1 dossier per aanvraagformulier vermelden)

□ tot het bekomen van inzage in een asieldossier (gratis)

□ tot het bekomen van een afschrift van een asieldossier1 

□ ik wens het afschrift persoonlijk in ontvangst te nemen

□ ik wens dat het afschrift mij per post wordt toegezonden

□ ik wens dat het afschrift mij per e-mail wordt toegezonden  

Dossiernummer CGVS: 

O.V.-nummer: 

Voornaam, naam van de asielzoeker: 

Woonplaats van de asielzoeker: 

1  Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bladzijde van een bestuursdocument.
In navolging van het KB van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een 
afschrift van bestuursdocumenten, wordt volgende regeling toegepast: gratis aflevering tot 50 blz.; 0,05 € van blz. 51 tot 100; 0,02 € vanaf blz. 
101. Indien de aanvrager het afschrift persoonlijk in ontvangst neemt, is de vergoeding contant betaalbaar. Indien het afschrift per post wordt 
toegezonden, dient de vergoeding te worden betaald via overschrijving op postrekeningnummer 679-2006075-18 van het CGVS.  Het bedrag van 
de vergoeding wordt dan vermeerderd met de portokosten. Het sturen van een afschrift per e-mail is kosteloos. Om praktische redenen kan echter 
slechts een beperkt aantal stukken elektronisch worden toegestuurd (verklaring afgelegd op de DVZ, gehoorverslag CGVS, stukken die het CGVS 
toevoegt aan het dossier ter staving van de beslissing) en enkel stukken met betrekking tot de laatste asielaanvraag.



Commissariaat-generaal voor de vluChtelingen en de staatlozen

WtC ii - Koning albert ii-laan 26 A
1000 brussel

tel 02 205 51 15 
Fax 02 205 51 15
Cgvs.inFo@ibz.Fgov.be

WWW.Cgvs.be

Voornaam, naam, adres, e-mail-adres van de aanvrager: 

Bestuursdocumenten waarvan afschrift wordt gevraagd

□ Asielaanvraag (bijlage 26)

□ Verklaring afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

□ Vragenlijst van het CGVS

□ Gehoorverslag van het CGVS 

□ Beslissing van de commissaris-generaal 

□ Stukken die het CGVS toevoegt aan het dossier ter staving van de beslissing
 

Andere bestuursdocumenten 

□
□
□	 	

Datum:                 

	 	 	
Handtekening van de aanvrager :		 	


