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Humanitaire regularisatie (‘9bis’)

1

Wat is humanitaire regularisatie (‘9bis’)?

Via deze procedure kan de minderjarige een verblijfsvergunning van meer dan drie
maanden krijgen om humanitaire redenen. De wet vermeldt echter nergens welke
humanitaire redenen hiervoor in aanmerking komen. In tegenstelling tot de meeste andere verblijfsprocedures heeft men geen ‘recht’ op een regularisatie, maar
beslist de DVZ geval per geval of er sprake is van ‘humanitaire redenen’ en of er
een verblijfsrecht wordt toegekend (de zogenaamde ‘discretionaire bevoegdheid’).
De mogelijkheid tot een humanitaire regularisatie wordt in de Vreemdelingenwet geregeld in artikel 9bis. Daarom wordt een humanitaire regularisatie-aanvraag ook wel
een ‘9bis’ genoemd. Een humanitaire regularisatie is geen specifieke procedure voor
minderjarigen, maar uiteraard kan ook een minderjarige een aanvraag indienen.

2

In welke situaties is een aanvraag tot humanitaire
regularisatie aangewezen?

Een aanvraag tot humanitaire regularisatie is in het geval van minderjarigen eerder
uitzonderlijk. Toch kan het in bepaalde gevallen een aangewezen procedure zijn.

2.1. Wat is het verschil met de bijzondere verblijfsprocedure
(MINTEH)?
Bij de bijzondere verblijfsprocedure doet de DVZ een onderzoek naar de duurzame
oplossing voor de minderjarige (→ BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure). Er zal
pas een verblijfsrecht worden afgeleverd in België als de minderjarige niet door de
ouders of een ander duurzaam steunnetwerk in een ander land kan worden opgevangen. Bij een humanitaire regularisatie gaat de DVZ vooral kijken of er redenen
zijn om een verblijfsrecht in België toe te kennen, waarbij de situatie in het land
van herkomst of de opvangmogelijkheden van de ouders in principe niet doorslaggevend zijn. Welke procedure het meest aangewezen is, wordt best telkens
besproken met een advocaat.
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Een ander verschil is dat de bijzondere verblijfsprocedure enkel kan worden opgestart voor derdelanders, en dus niet voor EU-burgers. Voor een minderjarige die
afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie kan een aanvraag tot humanitaire regularisatie dus nuttig zijn, zeker wanneer de minderjarige niet voldoet aan
de voorwaarden om zich in te schrijven als EU-burger (→ BOEK 4 - Unieburgers).

2.2. Welke NBMV komen in aanmerking voor een humanitaire regularisatie?
Of de minderjarige in aanmerking komt voor een humanitaire regularisatie moet
steeds geval per geval worden bekeken.
Het is vooral aangewezen als er geen enkele andere verblijfsprocedure van toepassing is, maar er toch goede redenen zijn waarom de minderjarige een verblijfsrecht
in België zou moeten krijgen. Zo kan een regularisatie bijvoorbeeld nuttig zijn voor:
› een minderjarige die erkend werd als staatloze (→ BOEK 4 - Staatloosheid);
› een minderjarige die een partner en/of kind heeft met verblijfsrecht in België;
› een minderjarige die erg lang heeft moeten wachten op het afronden van de
asielprocedure.
In de praktijk komt het laatste geval het vaakst voor. Als de asielprocedure van de
minderjarige minstens in beslag heeft genomen vooraleer een definitieve beslissing werd genomen, kan hij of zij in aanmerking komen voor een verblijfsrecht via
een humanitaire regularisatie. Het moet gaan om één en dezelfde procedure (dus
geen verschillende achtereenvolgende asielverzoeken samen bekeken), een eventuele beroepsprocedure bij de RvV is wel inbegrepen.
Factoren zoals bijvoorbeeld een aantal jaren schoollopen in België of een vooruitzicht op vast werk vanaf de meerderjarigheid zijn doorgaans niet voldoende om
een positieve beslissing te krijgen.

3

Waar en hoe moet de aanvraag worden ingediend?

De advocaat (of voogd) dient de aanvraag in door middel van een (aangetekende)
brief aan de burgemeester van de verblijfplaats van de minderjarige. De aanvraag
zelf en alle bewijsstukken moeten aan de brief worden toegevoegd.
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Het is aangewezen dat de advocaat het verzoekschrift opstelt en indient. De procedure kan gecombineerd worden met andere verblijfsprocedures.
Het verzoekschrift moet worden opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits. In
principe mag de taal zelf gekozen worden. Als de minderjarige eerder een verzoek
om internationale bescherming heeft gedaan en de regularisatieaanvraag wordt
ingediend binnen de zes maanden na de eindbeslissing hierover dan zal de aanvraag echter in dezelfde taal behandeld worden als de taal waarin de asielprocedure verliep, los van de taal van het verzoekschrift.

4

Hoe verloopt de procedure?

Nadat de aanvraag is ingediend zal de gemeente of de wijkagent indien nodig eerst
langskomen om de opgegeven verblijfplaats te controleren. Vervolgens krijgt de
minderjarige een ontvangstbewijs en stuurt de gemeente de aanvraag door naar
de DVZ (dienst Uitzonderlijk Verblijf). Die laatste neemt dan na onderzoek van de
aanvraag een beslissing.
Het onderzoek van de aanvraag verloopt in twee fasen:
1. De ontvankelijkheidsfase
2. De fase ten gronde.

4.1.

De ontvankelijkheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag zal de DVZ eerst onderzoeken of de aanvraag ontvankelijk is, dus of deze voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Er zijn namelijk
een aantal verplichte gegevens die men moet vermelden en er zijn een aantal documenten die bij het verzoekschrift gevoegd moeten worden.
Als deze documenten of gegevens ontbreken, of als de wijkagent de minderjarige niet kan vinden op het opgegeven adres dan zal de gemeente een beslissing
tot niet-inoverwegingname nemen. Dit betekent dat de aanvraag niet zal worden
doorgestuurd naar de DVZ, en niet verder zal worden onderzocht. Hiertegen kan
beroep worden aangetekend bij de RvV (zie verder).
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4.1.1. Identiteitsdocument
Als algemene regel geldt dat de minderjarige een identiteitsdocument moet voorleggen om de aanvraag in te dienen. Het gaat om een internationaal paspoort (of
gelijkgestelde reistitel), of een nationale identiteitskaart, die ook al vervallen mag
zijn.1 Indien de nationale identiteitskaart niet in het Nederlands, Frans, Engels of
Duits is opgesteld, moet een beëdigde vertaling worden toegevoegd.
Als de minderjarige op het moment dat de aanvraag wordt ingediend nog in de
asielprocedure zit, moet hij of zij per uitzondering geen identiteitsdocument
voorleggen. In dat geval moet bij de aanvraag een bewijs worden gevoegd dat de
asielprocedure nog loopt. Men kijkt enkel naar het moment waarop de regularisatieaanvraag wordt ingediend. Als er na afloop van de asielprocedure nog geen
beslissing werd genomen in de regularisatieaanvraag, hoeft de minderjarige dus
ook geen identiteitsdocument meer toe te voegen.
Als het onmogelijk is om een identiteitsdocument te verkrijgen, moet de minderjarige bewijzen dat al het mogelijke werd gedaan om het te verkrijgen en waarom
dit niet lukt.

4.1.2. Verblijfplaats
In de aanvraag moet ook de verblijfplaats van de minderjarige worden opgegeven.
Hoewel dit niet noodzakelijk het adres moet zijn waar de minderjarige is ingeschreven
is het wel belangrijk dat de minderjarige daar effectief verblijft. Voor een vlotte woonstcontrole kan de minderjarige best zijn naam op de deurbel en brievenbus zetten.
Als de minderjarige tijdens de procedure zou verhuizen, moet het nieuwe adres
onmiddellijk per aangetekend schrijven worden doorgegeven aan de DVZ en idealiter ook aan de gemeente.

4.1.3. Buitengewone omstandigheden
Een regularisatie is een uitzondering op het principe dat een verblijfsvergunning
vanuit het buitenland moet worden aangevraagd. De minderjarige moet dan ook
aantonen dat er zogenaamde ‘buitengewone omstandigheden’ zijn waarom het
onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar het land van nationaliteit
om van daaruit een verblijfsvergunning aan te vragen. 2
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De wet is niet duidelijk wat betreft deze buitengewone omstandigheden. De DVZ
heeft dan ook veel vrijheid om zelf deze inschatting te maken en hanteert een erg
strikte interpretatie. Een voorbeeld van een aantal buitengewone omstandigheden die kunnen worden ingeroepen:
› de minderjarige zit nog steeds in de asielprocedure
› de minderjarige zit in het midden van een schooljaar3
› de minderjarige kan bij niemand terecht kan in het land van herkomst
› het is praktisch of wettelijk onmogelijk om te reizen naar het land waar de
aanvraag moet worden ingediend
De wet bepaalt wel expliciet dat elementen die al werden ingeroepen tijdens de
asielprocedure of in een vorige humanitaire of medische regularisatieaanvraag,
géén buitengewone omstandigheden zijn.4 Als het CGVS bijvoorbeeld besloten
heeft dat de problemen van de minderjarige in het land van herkomst niet geloofwaardig zijn, dan kan men hier niet naar verwijzen als reden waarom de aanvraag
in België moet worden ingediend.

4.2. Het onderzoek ten gronde
Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en de DVZ de ingeroepen buitengewone omstandigheden aanvaardt dan volgt een beslissing over de toekenning van
het verblijfsrecht zelf. Deze beslissing wordt genomen op basis van alle elementen
die aan het dossier werden toegevoegd. De DVZ heeft hierbij een erg grote beslissingsvrijheid.
In de praktijk neemt de DVZ geen aparte beslissing om de humanitaire regularisatieaanvraag ontvankelijk te verklaren. Wanneer de aanvraag aan alle voorwaarden
voldoet, en bijgevolg ontvankelijk is, zal de DVZ ineens nagaan of er ook effectief
een verblijfsrecht afgeleverd zal worden.

5

Hoe lang duurt de procedure?

De DVZ moet zich niet houden aan een bepaalde tijdsduur om de aanvraag te onderzoeken en een beslissing te nemen. De procedure kan dan ook snel verschillende maanden of zelfs meer dan een jaar aanslepen. Daarom is het belangrijk om de
aanvraag in de tussentijd te blijven aanvullen met nieuwe documenten.
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Het kan gaan om een schoolattest van het nieuwe schooljaar, wijzigingen in de
gezinssituatie zoals het worden opgenomen in een pleeggezin, het starten van een
nieuwe (studenten-)job, enz.

6

Wat is de kostprijs van de procedure?

Een minderjarige kan de aanvraag tot humanitaire regularisatie gratis indienen. Dit
geldt ook wanneer de aanvraag werd ingediend tijdens de minderjarigheid, maar
men intussen meerderjarig is geworden.5
Volwassenen moeten voor deze aanvraag een bijdrage in de administratieve kosten
betalen aan de DVZ. Het betalingsbewijs moet worden toegevoegd aan de aanvraag.

7

Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de procedure?

Bij een aanvraag humanitaire regularisatie heeft de minderjarige geen verblijfsrecht zolang er geen positieve beslissing is genomen.

8

Welke andere rechten heeft de NBMV tijdens de
procedure?

Een aanvraag humanitaire regularisatie geeft geen extra rechten aan de minderjarige zolang er geen positieve beslissing is genomen.

9

Wat gebeurt er na een positieve beslissing?

De gemeente zal met een brief aan de minderjarige en de voogd laten weten dat
er een beslissing werd genomen. De advocaat krijgt hiervan ook bericht. Er wordt
echter niet meteen meegedeeld of de beslissing negatief of positief is. De minderjarige zal samen met de voogd de beslissing moeten ophalen bij de gemeente. Bij
een positieve beslissing krijgt de minderjarige een verblijfsrecht in België.
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9.1.

Welke verblijfsvergunning krijgt de NBMV?

De minderjarige krijgt een A-kaart die geldig is voor een periode van één jaar. De
minderjarige wordt ook ingeschreven in het vreemdelingenregister (→ Lexicon).
Dit verblijfsrecht is jaarlijks verlengbaar, maar er zullen voorwaarden worden opgelegd waaraan de minderjarige moet voldoen om deze verlenging te krijgen. Veel
voorkomende voorwaarden zijn:
› het voorleggen van een geldig paspoort;
› een verbod op het plegen van strafrechtelijke feiten;
› de verplichting om te studeren of te werken;
› een integratieverplichting (volgen van een opleiding, Nederlands, Frans of
Duits leren, enz.).
Deze voorwaarden worden expliciet vermeld op de beslissing waarbij het verblijfsrecht wordt toegekend.

9.2. Hoe wordt deze verblijfsvergunning verlengd?
De verlenging van de A-kaart moet worden aangevraagd bij de gemeente tussen
de 45e en de 30e dag voor het verstrijken van de geldigheidsdatum. Hierbij moeten de bewijzen worden voorgelegd dat de minderjarige voldoet aan de door de
DVZ opgelegde voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bewijs van goed
gedrag en zeden, een bewijs van voltijdse studies, een attest van het OCMW dat er
geen sprake is van financiële steun, enz.
De DVZ (bureau Lang Verblijf) neemt een beslissing over de verlenging van de verblijfsvergunning en de duur ervan. In principe zal de verblijfsvergunning steeds
verlengd worden als de minderjarige aan de opgelegde voorwaarden voldoet en
dit telkens voor één jaar. De beslissing waarbij het verblijfsrecht wordt verlengd zal
telkens expliciet de voorwaarden vermelden voor de volgende verlenging.
Na vijf jaar kan de minderjarige een verblijfsrecht van onbeperkte duur (B-kaart)
aanvragen. De minderjarige heeft dan onbeperkt verblijfsrecht, dat niet langer verbonden is aan bepaalde voorwaarden. De DVZ kan deze aanvraag weigeren en
het verblijfsrecht toch opnieuw met één jaar verlengen. De B-kaart kan later wel
opnieuw worden aangevraagd.
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Als de minderjarige niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden, kan de DVZ het
verblijfsrecht beëindigen. In dat geval is het belangrijk om bij de aanvraag tot verlenging uit te leggen waarom de minderjarige niet voldoet aan de voorwaarden en
zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen, bij voorkeur nog voor de verlenging
wordt aangevraagd.

10

Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?

Ook in het geval van een negatieve beslissing zal de gemeente de minderjarige en
de voogd uitnodigen om de beslissing op te halen. In geval van een negatieve beslissing werd de aanvraag door de DVZ ofwel onontvankelijk, ofwel ongegrond verklaard. Ook de gemeente kan de aanvraag niet in overweging nemen (zie eerder).
Tegen al deze beslissingen kan op dezelfde manier een annulatieberoep (→ Lexicon)
worden aangetekend bij de RvV.

10.1. Wat is de beroepstermijn?
Het beroep moet worden ingediend binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving
van de beslissing. Dit is dus vanaf het moment dat de minderjarige de beslissing
heeft ontvangen op het gemeentehuis.

10.2. Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?
Een beroep wordt ingediend door middel van een verzoekschrift dat per
aangetekend schrijven wordt verzonden aan de RvV. Dit verzoekschrift wordt
ingediend in naam van de voogd, die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van
de minderjarige. Omdat er strenge vormvoorwaarden zijn voor het verzoekschrift
is het aangeraden om het te laten opstellen en indienen door een advocaat.
De procedure verloopt hoofdzakelijk schriftelijk. Daarom is het belangrijk dat alle
nuttige informatie en argumenten zijn opgenomen in het verzoekschrift. De voogd
en de minderjarige kunnen de argumenten best met de advocaat bespreken voor
het beroep wordt ingediend.
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De RvV zal vervolgens een zittingsdatum vastleggen en een uitnodiging sturen.
De zitting vindt meestal plaats enkele maanden na de indiening van het verzoekschrift. Tijdens deze zitting wordt de zaak doorgaans vrij kort behandeld en wordt
er niet uitgebreid gepleit. De minderjarige kan zich laten vertegenwoordigen door
de advocaat en hoeft dus niet zelf aanwezig te zijn. Anders dan bij een verzoek om
internationale bescherming, vormt de aanwezigheid van de minderjarige op de zitting geen meerwaarde, aangezien de rechter doorgaans geen vragen zal stellen en
de minderjarige niet aan het woord zal laten. Voor de betrokkenheid en het begrip
van de minderjarige kan het evenwel nuttig zijn om aanwezig te zijn.
Op de zitting doet de rechter geen uitspraak over de zaak. De rechter zal de zaak
in beraad nemen en dan een beslissing nemen. Het arrest wordt aangetekend verzonden naar het gekozen adres (meestal dat van de advocaat).

10.3. Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de beroepsprocedure?
De minderjarige heeft geen verblijfsrecht tijdens de beroepsprocedure, net als gedurende de procedure bij de DVZ.

10.4. Welke mogelijke beslissingen kan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen nemen?
De RvV kan de beslissing van de DVZ ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
De RvV kan geen beslissing nemen over de regularisatieaanvraag op zich. De RvV
zal enkel nagaan of de DVZ een wettige beslissing heeft genomen. Dit houdt in dat
de RvV nagaat of de DVZ deze beslissing op een zorgvuldige en redelijke manier
heeft genomen, of de beslissing behoorlijk werd gemotiveerd, en of er geen wetsbepalingen geschonden werden bij het nemen van de beslissing.
Indien de RvV van oordeel is dat de DVZ een wettige beslissing heeft genomen, zal
de RVV de beslissing bevestigen en het beroep verwerpen.
In het tegenovergestelde geval zal de RvV de beslissing van de DVZ vernietigen. Het
dossier wordt dan opnieuw overgemaakt aan de DVZ, die een nieuwe beslissing
moet nemen. Bij het nemen van deze nieuwe beslissing, moet de DVZ rekening
houden met de kritiek van de RvV.

21

10.5. Wat als het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen ook negatief is?
Indien het arrest van de RvV negatief is, wordt de procedure meestal afgesloten en
is de aanvraag tot humanitaire regularisatie definitief afgewezen.
Enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer de RvV zelf de wet heeft overtreden, kan tegen het arrest nog beroep worden ingesteld. Dit cassatieberoep bij
de Raad van State moet worden ingediend binnen de dertig dagen na de kennisgeving van het arrest van de RvV. De procedure verloopt in twee fases. In de eerste
fase bepaalt de Raad van State welke beroepen zullen worden behandeld. Enkel
de beroepen die door deze strenge filter geraken, worden toelaatbaar verklaard
en verdergezet. In een tweede fase zal de Raad van State nagaan of de RvV de wet
niet heeft geschonden. Indien de Raad van State tot deze vaststelling komt, wordt
het arrest van de RvV ‘gecasseerd’ (d.i. vernietigd) en moet de RvV de zaak opnieuw
beoordelen.
Voor de cassatieprocedure is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.

10.6. Kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend?
Indien een nieuwe aanvraag wordt ingediend na een weigeringsbeslissing zijn er
nieuwe elementen nodig. Als de nieuwe aanvraag enkel gebaseerd is op dezelfde
informatie als de vorige, zal de nieuwe aanvraag onontvankelijk worden verklaard
(cfr. Buitengewone omstandigheden).

Rol van de voogd
› Als voogd zorg je ervoor dat je pupil degelijk wordt bijgestaan

door een advocaat die vertrouwd is met de materie (→ BOEK
7 - Werken met advocaten). De advocaat kan inschatten of een
regularisatieaanvraag aangewezen is, een eventuele procedure
voorbereiden en de aanvraag opstellen. Als de aanvraag zou
worden afgewezen kan de advocaat ook een beroepsprocedure
voeren bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
› Als er wordt beslist om de aanvraag in te dienen, kan je als

voogd samen met je pupil aan de slag. Het is bij een humanitaire
regularisatie belangrijk om zoveel mogelijk bewijzen aan het
dossier toe te voegen. Het gaat bv. om bewijzen van school,
studentenwerk,
buitenschoolse
activiteiten,
toekomstige
tewerkstellingsmogelijkheden, diploma’s, verenigingen of hobby’s.
Ook kunnen steunbrieven van vrienden, leerkrachten, buren,
collega’s, werkgevers, steunfiguren of pleeggezin een nuttige
toevoeging zijn. Het komt erop aan om de redenen waarom je pupil
een verblijfsrecht aanvraagt zo goed mogelijk in kaart te brengen.
De belangrijkste ondersteuning die je kan bieden aan je pupil is dan
ook hulp bij het verzamelen van de relevante documenten.
› Wanneer je pupil nog geen identiteitsdocument heeft, kan je als voogd

Een nieuwe aanvraag kan nuttig zijn wanneer de vorige aanvraag om formele redenen onontvankelijk werd verklaard, bijvoorbeeld omdat de eerdere aanvraag
werd afgewezen door het ontbreken van een identiteitsdocument. In dat geval kan
dezelfde aanvraag opnieuw worden ingediend, maar ditmaal met een identiteitsdocument.
Nieuwe elementen zijn bijvoorbeeld een ingrijpende verandering in de gezinssituatie zoals de geboorte van een kind, langdurig bijkomend verblijf in België, enz.
Als er een nieuwe aanvraag wordt ingediend terwijl de vorige aanvraag nog loopt,
zal de DVZ enkel de meest recente aanvraag beoordelen. Met de oude aanvraag
zal geen rekening meer worden gehouden, en deze zal worden beëindigd. In dit
geval is het dus belangrijk om alle informatie en gegevens in de nieuwe aanvraag
op te nemen.
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helpen om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen of te laten
opsturen door familieleden in het land van herkomst/nationaliteit.
› Ook tijdens de looptijd van de procedure is het belangrijk om

het dossier te actualiseren. Als de situatie van je pupil verandert
(bijvoorbeeld de start van een nieuw schooljaar aanbreekt, een
verandering van studierichting, een nieuwe (studenten-)job,
de opname in een pleeggezin, een nieuwe relatie, enz.), is het
belangrijk om deze informatie zo snel mogelijk via de advocaat aan
de DVZ te bezorgen. Ook een eventuele adreswijziging moet altijd
per aangetekend schijven worden gemeld aan de DVZ en idealiter
ook aan de gemeente.
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Medische regularisatie (‘9ter’)
› Daarnaast is het belangrijk dat je er als voogd voor zorgt dat je

pupil op de hoogte blijft van de procedure, begrijpt wat er in elke
fase gebeurt, en correct geïnformeerd is over de slaagkansen. Bij
vragen hierover kan je steeds bij de advocaat terecht.

1

Wat is een medische regularisatie of 9ter?

De medische regularisatie is een procedure waarbij er een verblijfsvergunning van
meer dan drie maanden wordt toegekend omdat een verblijf in België noodzakelijk is
omwille van medische redenen. Deze medische redenen houden in dat de aanvrager
ernstig ziek is en dat de nodige zorgen niet beschikbaar of toegankelijk zijn in het
land van herkomst/nationaliteit.
Artikel 9ter van de vreemdelingenwet regelt de mogelijkheid tot een medische regularisatie. Daarom is een medische regularisatie-aanvraag ook gekend als een ‘9ter’.
Een medische regularisatie is geen procedure specifiek voor minderjarigen, maar
uiteraard kan een minderjarige ook een aanvraag indienen.

2

In welke situaties is een aanvraag tot medische
regularisatie aangewezen?

Een aanvraag tot medische regularisatie is aangewezen wanneer de minderjarige om
gezondheidsredenen niet kan terugkeren naar het land van herkomst/nationaliteit.

2.1.

Wat is het verschil met de bijzondere verblijfsprocedure
(MINTEH)?

Bij de bijzondere verblijfsprocedure doet de DVZ een onderzoek naar de duurzame oplossing voor de minderjarige (→ BOEK 2 – Bijzondere verblijfsprocedure). De
voogd kan bij de bijzondere verblijfsprocedure ook medische redenen inroepen. De
gezondheidstoestand van een minderjarige kan immers mee bepalen of de duurzame oplossing al dan niet in België ligt.
Een medische regularisatie is beperkter. Bij deze procedure zijn enkel medische argumenten van tel. Bovendien volstaan niet alle medische redenen om een aanvraag
in te dienen. Enkel onder bepaalde, erg strenge voorwaarden kent de DVZ via deze
procedure een verblijfsvergunning toe. Daarom komt een aanvraag tot een medische regularisatie voor een minderjarige in de praktijk zelden voor.
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2.2. Welke NBMV komen in aanmerking voor een medische
regularisatie?
Niet elke zieke minderjarige komt in aanmerking voor een medische regularisatie.
De DVZ kent via deze procedure enkel een verblijfsvergunning toe aan een minderjarige die ernstig ziek is en die kan aantonen dat de medische zorgen in het land van
herkomst/nationaliteit niet beschikbaar of toegankelijk zijn.
Er gelden dus twee voorwaarden: de minderjarige lijdt aan een ernstige ziekte én
kan hiervoor niet worden behandeld in het land van herkomst/nationaliteit.
‘Ernstig’ ziek zijn betekent volgens de wet dat de ziekte een reëel risico inhoudt voor
het leven of de fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of
vernederende behandeling wanneer dit niet behandeld wordt. Hoewel de DVZ dit in
de praktijk vaak zo interpreteert, moet de ziekte dus niet levensbedreigend zijn.6 In dit
geval moet de ziekte wel dermate ernstig zijn dat de minderjarige zich zonder behandeling in een onmenselijke en vernederende situatie zou bevinden. Of dit zo is, beoordeelt de DVZ geval per geval. Het is belangrijk om dit risico zo goed mogelijk uit te leggen bij de aanvraag en te staven door medische attesten en informatie over de ziekte.
Daarnaast komt een minderjarige enkel in aanmerking voor een medische regularisatie indien er geen behandeling mogelijk is in het land van herkomst/nationaliteit.
Twee aspecten zijn hierbij belangrijk: is de behandeling beschikbaar en is de behandeling toegankelijk? De behandeling moet beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat de
nodige medicatie of een alternatief geneesmiddel moet bestaan in het land van herkomst/nationaliteit. De nodige specialisten en infrastructuur moeten ook aanwezig
zijn. Bovendien moet de behandeling toegankelijk zijn voor de minderjarige. Dit wil
zeggen dat de minderjarige er toegang toe moet kunnen hebben, rekening houdend
met de persoonlijke situatie. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een behandeling wel voorhanden is maar niet toegankelijk, zoals bijvoorbeeld een gebrek
aan financiële middelen, een gebrek aan een sociaal en familiaal netwerk waardoor
er geen mogelijkheid is tot mantelzorg of de grote afstand die de minderjarige zou
moeten afleggen om de medische zorgen te kunnen krijgen.7

3

Waar en hoe moet de aanvraag worden ingediend?

Het is aangewezen dat de advocaat de aanvraag opstelt en indient.
De advocaat vraagt een medische regularisatie aan door middel van een verzoekschrift (→ Lexicon), dat per aangetekend schrijven verstuurd wordt naar de DVZ
(Pachecolaan 44, 1000 Brussel). Indien de aanvraag niet per aangetekende zending
wordt ingediend, is deze niet ontvankelijk.
De advocaat moet het verzoekschrift opstellen in één van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Hierop geldt één uitzondering. Wanneer de minderjarige
eerder een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend en een aanvraag tot medische regularisatie doet binnen de zes maanden na de beslissing
hierover, dan behandelt de DVZ hoe dan ook de aanvraag in dezelfde taal als die
waarin de asielprocedure verliep.

4

Hoe verloopt de procedure?

Het onderzoek van de aanvraag tot medische regularisatie verloopt in twee fasen:
1. De ontvankelijkheidsfase
2. De fase ten gronde
Het verzoek tot medische regularisatie moet verplicht een aantal gegevens vermelden en moet verplicht een aantal documenten als bijlage bevatten. Indien deze
voorwaarden niet zijn vervuld, verklaart de DVZ de aanvraag onontvankelijk en zal
de DVZ de gegrondheid van de aanvraag dus niet beoordelen.

4.1.1. Identiteitsdocument
In de eerste plaats moet de aanvraag een bewijs van de identiteit van de minderjarige bevatten. De minderjarige kan dit bewijs leveren door verschillende documenten. De DVZ aanvaardt meer documenten dan bij de aanvraag tot humanitaire
regularisatie.
Bij voorkeur legt de minderjarige een paspoort of identiteitskaart voor. Deze mag
vervallen zijn.
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Indien de minderjarige geen paspoort of identiteitskaart heeft en deze ook niet
kan verkrijgen, is ook een ander document toegelaten. Dit document moet wel aan
een aantal wettelijke voorwaarden voldoen:
› De volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit van de
minderjarige;
› Uitgereikt zijn door de bevoegde overheid;
› Toelaten om de fysieke band met de minderjarige vast te stellen (bijvoorbeeld
door een foto of vingerafdrukken);
› Het mag niet zijn opgesteld enkel en alleen op basis van verklaringen.

dat de RvV zich hierover nog niet uitsprak of dat de minderjarige een cassatieberoep
instelde tegen een negatief arrest van de RvV en de Raad van State dit cassatieberoep
toelaatbaar verklaarde (zie later). In dat geval moet de advocaat bij het verzoek tot
medische regularisatie een bewijs voegen dat de asielprocedure nog loopt. Indien de
asielprocedure eindigt terwijl de aanvraag tot medische regularisatie nog loopt, hoeft
de minderjarige geen bewijs van identiteit toe te voegen. De vrijstelling blijft immers
gelden zolang de asielprocedure nog liep op het moment van de aanvraag.9

Hierbij enkele voorbeelden van mogelijke documenten:
› Getuigschrift van identiteit
› Consulaire kaart
› Militair boekje
› Huwelijksboekje
› Rijbewijs
› Getuigschrift van nationaliteit
› Kieskaart
› Vonnis van een Belgische rechtbank tot erkenning als staatloze
› Attest van toekenning van de vluchtelingenstatus door UNHCR in een derde land.

Bij het verzoek tot medische regularisatie moet de minderjarige ook een medisch
attest voorleggen. Er is een verplicht model dat de behandelende arts van de minderjarige moet invullen. Dit formulier staat op de website van de DVZ.

Indien de minderjarige ook geen document kan voorleggen dat aan deze voorwaarden voldoet, kan de identiteit aangetoond woren door een combinatie van
verschillende documenten. Samen moeten de documenten alle identiteitsgegevens bevatten (volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit). Elk
document moet opgesteld zijn door de bevoegde overheid en niet op basis van
loutere verklaringen. Bovendien moet minstens één van de documenten toelaten
de fysieke band met de minderjarige vast te stellen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
› Geboorteakte
› Huwelijksakte
› Akte van bekendheid (→ Lexicon)

4.1.2. Standaard medisch getuigschrift

De arts moet het attest volledig invullen en zeker de volgende gegevens vermelden:
› een omschrijving van de ziekte waaraan de minderjarige lijdt;
› de graad van ernst van de ziekte;
› een omschrijving van de noodzakelijk geachte behandeling.
De arts moet het attest ondertekenen, afstempelen met vermelding van het RIZIV-nummer.

4.1.3. Medische filter
De DVZ kan de aanvraag tot medische regularisatie onontvankelijk verklaren indien
de ziekte kennelijk niet ernstig is. Dit is het geval wanneer de DVZ op eerste gezicht
kan vaststellen dat de ziekte geen risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch een risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling.

4.1.4. Verblijfplaats
Het verzoek moet ook het adres van de effectieve verblijfplaats van de minderjarige vermelden.

› Getuigschrift van verlies van identiteitsdocumenten afgeleverd door de

autoriteiten van het land van herkomst/nationaliteit
› Attest van immatriculatie of elektronische vreemdelingenkaart (→ BOEK 4 –
Belgische en Buitenlandse documenten.8
De minderjarige moet geen bewijs van identiteit leveren wanneer er sprake is van een
nog lopende asielprocedure. Dit wil zeggen dat het CGVS nog geen beslissing nam,
dat de minderjarige beroep indiende tegen een negatieve beslissing van het CGVS en
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De DVZ controleert dit door de wijkagent een woonstcontrole te laten uitvoeren
op het opgegeven adres. Bij deze controle kan de wijkagent ook vragen aan de
minderjarige om het originele identiteitsdocument te tonen.
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4.2. Het onderzoek ten gronde
De DVZ verklaart de aanvraag enkel ontvankelijk wanneer alle bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. De gemeente brengt de minderjarige van deze beslissing
op de hoogte en levert een attest van immatriculatie af (→ BOEK 4 – Belgische en
Buitenlandse documenten).
Vervolgens onderzoekt de DVZ de gegrondheid van het verzoek tot medische regularisatie. De DVZ gaat na of de ziekte voldoende ernstig is en of de minderjarige in
het land van herkomst/nationaliteit de nodige medische behandeling kan krijgen.
Het kan dat de DVZ niet eerst een afzonderlijke ontvankelijkheidsbeslissing neemt,
maar ineens een beslissing ten gronde.
Het onderzoek houdt in dat één van de artsen van de DVZ een medisch advies
formuleert. De DVZ-arts beoordeelt in dit advies de medische situatie van de minderjarige en het risico bij terugkeer naar het land van herkomst/nationaliteit. In
geval van een negatieve beslissing overhandigt de gemeente dit advies samen met
de beslissing aan de minderjarige.
Voor het onderzoek kan de DVZ via een Europees platform informatie opvragen
over het land van herkomst/nationaliteit bij een buitenlands of internationaal expert. Deze informatie wordt ook wel ‘MedCOI’ of ‘medical country of origin information’ genoemd. Op deze manier gaat de DVZ na welke medicatie beschikbaar is
in het land van herkomst/nationaliteit, of er een behandeling bestaat in het land
van herkomst/nationaliteit en wie die kan uitvoeren en welke financieringsmogelijkheden bestaan in het land van herkomst/nationaliteit zoals een publieke ziektekostenverzekering. De advocaat kan deze informatie opvragen bij de dienst openbaarheid van bestuur van de DVZ. De advocaat stuurt hiervoor best een e-mail
naar openbaarheidvanbestuur@ibz.fgov.be.
De DVZ onderwerpt de minderjarige niet zelf aan een medisch onderzoek. De DVZ
neemt ook geen contact op met de behandelende arts. Hoewel de DVZ hiertoe de
mogelijkheid heeft, gebeurt dit in de praktijk nooit. Daarom is het belangrijk om
zelf volledige en geactualiseerde informatie toe te voegen over de ziekte en over de
behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst/nationaliteit.
Naast de medische aspecten kijkt de DVZ tijdens het onderzoek ten gronde ook na
of de minderjarige geen gevaar vormt voor de openbare orde en/of veiligheid en/
of geen fraude heeft gepleegd.
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Het onderzoek van de DVZ is voor kritiek vatbaar. In twee erg kritische rapporten
kaarten de federale Ombudsman en een groep juristen, dokters en organisaties
aan dat de DVZ te passief is en geen contact opneemt met de behandelende arts,
alsook dat de DVZ dossiers vaak slordig en te streng beoordeelt.10

5

Hoelang duurt de procedure?

De wet voorziet geen maximumtermijn waarbinnen de DVZ een beslissing moet
nemen waardoor dit lang kan duren. In dat geval kan de voogd of advocaat de
DVZ om een stand van zaken vragen, een update geven van de medische situatie
en aandringen op een beslissing. Wanneer een beslissing onredelijk lang uitblijft,
kan de voogd of de advocaat eventueel de federale Ombudsman contacteren. De
advocaat kan er ook voor kiezen om een juridische procedure opstarten om een
beslissing of tijdelijke verblijfstitel af te dwingen via de burgerlijke rechtbank.

6

Wat is de kostprijs van de procedure?

Een aanvraag tot medische regularisatie is gratis.

7

Hoe kan de voogd de NBMV zo goed mogelijk
ondersteunen tijdens de procedure?

De voogd raadpleegt in de eerste plaats best een advocaat die vertrouwd is met de
materie (→ BOEK 7 - Werken met advocaten). Samen met de minderjarige en deze
advocaat kan de voogd dan bekijken of een aanvraag 9ter een goed idee is.
Ter voorbereiding van de aanvraag verzamelt de voogd samen met de minderjarige de nodige documenten en bezorgt ze aan de advocaat. Als de minderjarige nog
niet beschikt over een identiteitsdocument dan kan de voogd helpen om dit aan
te vragen bij de ambassade (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).

31

Indien dit onmogelijk blijkt, kan de voogd helpen om andere identiteitsbewijzen
aan te vragen bij de autoriteiten of te laten opsturen door familieleden in het land
van herkomst/nationaliteit. Daarnaast contacteert de voogd de arts van de minderjarige om het standaard medisch getuigschrift te laten invullen. Dit is bij voorkeur de arts die een zo volledig mogelijk zicht heeft op het ziektebeeld van de
minderjarige. Het is belangrijk dat de voogd en de advocaat erop toezien dat de
arts het attest zo gedetailleerd mogelijk invult.
Naast het identiteitsdocument en het standaard medisch getuigschrift kan de
voogd in samenwerking met de advocaat eventuele andere medische attesten,
informatie over de beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst/nationaliteit en eventuele bewijzen van andere redenen die ertoe leiden dat
de minderjarige daar niet kan worden behandeld. Het komt erop aan om de medische situatie van de minderjarige en de obstakels om een behandeling te krijgen in
het land van herkomst/nationaliteit zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Het is daarom nuttig om medische attesten toe te voegen die een volledig beeld geven
van de medische toestand en de risico’s bij terugkeer. Ook het toevoegen van rapporten over de gezondheidszorg in het land van herkomst/nationaliteit (bv. via nationale
of internationale ngo’s) is een goed idee. De website van het Agentschap Integratie &
Inburgering bevat een overzicht van nuttige bronnen. De websites www.refworld.org,
www.ecoi.net en www.asylos.eu kunnen ook een goede bron aan informatie zijn.
De redenen waarom een minderjarige niet kan worden behandeld in het land van
herkomst/nationaliteit kunnen heel divers zijn en hoeven niet strikt medisch te
zijn. Dit kan, onder andere, ook omdat een dure behandeling nodig is waarvoor het
gezin niet de financiële middelen heeft en er geen systeem van publieke ziektekostenverzekering bestaat. Een andere reden kan zijn dat mantelzorg vereist is terwijl
niemand in het land van herkomst/nationaliteit dit kan opnemen. Daarom kan de
voogd ook hiervan best bewijzen verzamelen en toevoegen aan de aanvraag.

8

Bij welke organisaties kan de voogd terecht voor
begeleiding bij de procedure?

De vzw Medimmigrant biedt informatie en steun aan vreemdelingen die ernstig ziek
zijn. Meer informatie en contactgegevens staan op hun website www.medimmigrant.be. Deze organisatie kan bijvoorbeeld helpen bij het opzoeken van informatie
over de behandelingsmogelijkheden van een bepaalde ziekte in een bepaald land.
Om de medische problematiek te laten vaststellen kan het nuttig zijn om beroep te
doen op gespecialiseerde instanties (→ BOEK 5 – Medische en psychische opvolging).

9

Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de procedure?

De minderjarige heeft geen verblijfsrecht vanaf de aanvraag tot medische regularisatie tot aan de beslissing tot ontvankelijkheid. De minderjarige heeft pas verblijfsrecht vanaf het moment dat de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart. In dit geval
ontvangt de minderjarige een attest van immatriculatie (→ BOEK 4 – Belgische en
buitenlandse documenten). Dit is zes maanden geldig. De gemeente zal dit verlengen totdat de DVZ een beslissing over de gegrondheid van de aanvraag neemt.
In de praktijk beoordeelt de DVZ vaak zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid in één keer, waardoor de minderjarige gedurende de gehele procedure geen
verblijfsrecht heeft.

10

Welke andere rechten heeft de NBMV tijdens de
procedure?

Zolang de DVZ geen beslissing heeft genomen, blijft het mogelijk om nieuwe medische informatie of nieuwe landeninformatie toe te voegen. Omdat het onderzoek
van de DVZ lang kan duren, is het aangeraden om deze mogelijkheid te benutten
en de aanvraag regelmatig te actualiseren.

Zolang de DVZ de aanvraag tot medische regularisatie niet ontvankelijk verklaart,
heeft de minderjarige geen verblijfsrecht en bijgevolg geen bijkomende rechten.

Daarnaast is het belangrijk dat de voogd ervoor zorgt dat de minderjarige op de
hoogte blijft van de procedure, begrijpt wat er in elke fase gebeurt en de minderjarige correct informeert over de slaagkansen. Bij vragen hierover kan de voogd
steeds de advocaat contacteren.

Zodra de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart, ontvangt de minderjarige een
het attest van immatriculatie. De minderjarige heeft dan het recht om te werken
maar enkel als zelfstandige met beroepskaart (→ Lexicon). De minderjarige kan
niet werken als werknemer.
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Dit attest geeft de minderjarige ook het recht op bijstand van het OCMW en op
kinderbijslag.

11

Wat gebeurt er na een positieve beslissing?

Als de DVZ een beslissing neemt, laat de gemeente dit met een brief aan de minderjarige en de voogd weten. De advocaat krijgt hiervan ook bericht. In deze brief staat
niet of de beslissing negatief dan wel positief is. De minderjarige zal samen met de
voogd de beslissing moeten ophalen bij de gemeente. Indien de beslissing positief is,
krijgt de minderjarige de toelating om in België te verblijven. Het gaat om een tijdelijke toelating tot verblijf die de DVZ eventueel kan beëindigen wanneer de gezondheid
van de minderjarige op duurzame en ingrijpende wijze is verbeterd.

11.1. Welke verblijfsvergunning krijgt de NBMV?
Wanneer de DVZ de aanvraag tot medische regularisatie gegrond verklaart, krijgt
de minderjarige een A kaart die geldig is voor één jaar (→ BOEK 4 – Belgische en
buitenlandse documenten). De minderjarige wordt ook ingeschreven in het vreemdelingenregister (→ Lexicon).

11.2. Hoe wordt deze verblijfsvergunning verlengd?
De voogd moet de verlenging van de A kaart aanvragen bij de gemeente tussen de
vijfenveertigste en de dertigste dag voor het verstrijken van de geldigheidsdatum.
Bij de verlenging zal de voogd een update moeten geven van de medische situatie van de minderjarige door een nieuw standaard medisch getuigschrift voor te
leggen. Op de beslissing tot toekenning van de medische regularisatie staat een
overzicht van de documenten die nodig zijn om het verblijfsrecht te verlengen.
Indien de DVZ de verlenging toestaat, krijgt de minderjarige een nieuwe A kaart die
geldig is voor twee jaar. Ook deze kaart kan opnieuw worden verlengd voor twee jaar.
Vijf jaar na de aanvraag tot medische regularisatie kan de minderjarige de A kaart
omzetten in een B kaart. De minderjarige heeft dan onbeperkt verblijfsrecht.
De B-kaart is vijf jaar geldig en kan worden verlengd (→ BOEK 4 – Belgische en
buitenlandse documenten).
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12

Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?

Ook in het geval van een negatieve beslissing nodigt de gemeente de minderjarige
en de voogd uit om de beslissing op te halen. Een negatieve beslissing kan een
beslissing zijn waarin de DVZ de aanvraag onontvankelijk of ongegrond verklaart.
Bovendien kan de DVZ ook een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) aan de voogd
afleveren (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).
Tegen deze beslissingen kan de voogd een annulatieberoep (→ Lexicon) aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te contacteren om deze beroepsmogelijkheden te bespreken
(→  BOEK 7 – Werken met advocaten).
Bij een negatieve beslissing geeft de gemeente ook het medisch advies van de arts
van de DVZ mee in een gesloten omslag. Het is belangrijk om dit advies zeker mee
te nemen en ook aan de advocaat te overhandigen. Meestal verwijst de beslissing
immers integraal naar dit advies en is het dus noodzakelijk om de inhoud ervan te
kennen.
Indien de minderjarige een attest van immatriculatie had, trekt de DVZ dit in. De
gemeente zal vragen om het in te leveren.

12.1. Wat is de beroepstermijn?
De voogd kan beroep aantekenen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving
van de beslissing. Dit is dus vanaf het moment dat de minderjarige de beslissing
heeft ontvangen op het gemeentehuis.

12.2. Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?
Om beroep aan te tekenen, stelt de advocaat een verzoekschrift op en stuurt het
per aangetekend schrijven naar de RvV. Het verzoekschrift staat op naam van de
voogd, die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige. Het is
aangeraden (maar niet verplicht) dat een advocaat het verzoekschrift opstelt en
indient omdat er strenge vormvoorwaarden van toepassing zijn.
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De procedure verloopt hoofdzakelijk schriftelijk. Daarom is het belangrijk dat de
advocaat alle nuttige informatie en argumenten opneemt in het verzoekschrift. De
voogd en de minderjarige kunnen de argumenten best met de advocaat bespreken
voordat de advocaat het beroep indient.

redelijke manier heeft genomen, of de beslissing behoorlijk werd gemotiveerd, en
of er geen wetsbepalingen geschonden werden bij het nemen van de beslissing.
Indien de RvV van oordeel is dat de DVZ een wettige beslissing heeft genomen,
bevestigt de RvV de beslissing en verwerpt het beroep.

De RvV legt vervolgens een zittingsdatum vast en stuurt hiervoor een uitnodiging.
De zitting vindt meestal plaats enkele maanden na de indiening van het verzoekschrift. Tijdens deze zitting wordt de zaak meestal vrij kort behandeld en pleit de
advocaat niet uitgebreid. De minderjarige kan zich laten vertegenwoordigen door
de advocaat en hoeft dus niet zelf aanwezig te zijn. Anders dan bij een verzoek om
internationale bescherming, vormt de aanwezigheid van de minderjarige op de
zitting geen meerwaarde want de rechter zal doorgaans geen vragen stellen en de
minderjarige niet aan het woord laten. Voor de betrokkenheid en het begrip van de
minderjarige kan het evenwel nuttig zijn om er te zijn.

In het tegenovergestelde geval vernietigt de RvV de beslissing van de DVZ. Het dossier wordt dan opnieuw overgemaakt aan de DVZ, die een nieuwe beslissing moet
nemen. De DVZ moet hierbij rekening houden met de kritiek van de RvV.

Op de zitting doet de rechter geen uitspraak over de zaak. De rechter zal de zaak in
beraad nemen en een beslissing nemen. De RvV verzendt het arrest per aangetekend schrijven naar het gekozen adres (meestal dat van de advocaat).

12.3. Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de beroepsprocedure?
Het beroep heeft geen schorsende werking (→ Lexicon) en dus heeft de minderjarige in principe geen verblijfsrecht tijdens de beroepsprocedure. De DVZ zal het
attest van immatriculatie dat de minderjarige eventueel had, intrekken en geen
ander verblijfsdocument afleveren.
Op basis van Europese rechtspraak kan de advocaat echter een procedure opstarten bij de burgerlijke rechtbank om een tijdelijk verblijfsrecht af te dwingen van de
Belgische staat.11

12.4. Welke mogelijke beslissingen kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nemen?
De RvV kan de beslissing van de DVZ ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
De RvV kan geen beslissing nemen over de regularisatieaanvraag op zich. De RvV
zal enkel nagaan of de DVZ een wettige beslissing heeft genomen.
Dit houdt in dat de RvV nagaat of de DVZ deze beslissing op een zorgvuldige en
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In de praktijk leidt deze procedure er vaak toe dat een medische regularisatieprocedure jaren kan aanslepen, waarbij de DVZ en de RvV het dossier heen-en-weer
pingpongen.

12.5. Wat als het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook negatief is?
Indien het arrest van de RvV negatief is, wordt de procedure meestal afgesloten en
is de aanvraag tot humanitaire regularisatie definitief afgewezen.
Enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer de RvV zelf de wet heeft overtreden,
kan tegen het arrest nog beroep worden ingesteld. Dit cassatieberoep bij de Raad van
State moet worden ingediend binnen de dertig dagen na de kennisgeving van het arrest van de RvV. De procedure verloopt in twee fases. In de eerste fase bepaalt de Raad
van State welke beroepen zullen worden behandeld. Enkel de beroepen die door deze
strenge filter geraken, worden toelaatbaar verklaard en verdergezet. In een tweede
fase zal de Raad van State nagaan of de RvV de wet niet heeft geschonden. Indien de
Raad van State tot deze vaststelling komt, wordt het arrest van de RvV ‘gecasseerd’ (d.i.
vernietigd) en moet de RvV de zaak opnieuw beoordelen.
Voor de cassatieprocedure is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.

12.6. Kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend?
Een nieuwe aanvraag kan nuttig zijn wanneer de DVZ de vorige aanvraag om formele redenen onontvankelijk verklaarde, bijvoorbeeld omdat er geen identiteitsbewijs
voorlag en dat nu wel beschikbaar is. Of omdat het standaard medisch getuigschrift
niet de noodzakelijke gegevens bevatte en dat nu is aangepast.
Een nieuwe aanvraag kan ook nuttig zijn wanneer de medische situatie van de minderjarige is veranderd, bijvoorbeeld door een nieuwe diagnose of gewijzigde behandeling.
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Een nieuwe aanvraag zonder nieuwe elementen zal de DVZ onontvankelijk verklaren.
Indien de minderjarige een nieuwe aanvraag doet terwijl de vorige aanvraag nog
loopt, zal de DVZ enkel de meest recente aanvraag beoordelen. De DVZ zal geen rekening meer houden met de oude aanvraag en zal deze stopzetten. In dit geval is het dus
belangrijk om alle informatie en gegevens in de nieuwe aanvraag op te nemen.

Nationaliteit

1

Kan een NBMV de Belgische nationaliteit aanvragen?

Slechts in twee uitzonderlijke omstandigheden komt een minderjarige in aanmerking voor de Belgische nationaliteit:
1. bij adoptie door een Belg
2. bij geboorte in België, indien de minderjarige anders staatloos zou zijn.
De voogd zal deze situaties zelden of nooit tegenkomen.
In het eerste geval verwerft een minderjarige de Belgische nationaliteit nadat een
Belgische onderdaan de minderjarige adopteerde. Wanneer de minderjarige zelf
niet in België is geboren, moet bovendien een van de volgende situaties van toepassing zijn12:
› de Belgische adoptieouder is zelf in België geboren; of
› de Belgische adoptieouder is zelf niet in België geboren en legt binnen de vijf

jaar nadat de adoptie uitwerking heeft een verklaring af waarin deze vraagt
om de Belgische nationaliteit aan de minderjarige toe te kennen; of
› de minderjarige is (feitelijk) staatloos.
Het is altijd nodig dat de adoptie volledig rond is voordat de minderjarige achttien
jaar wordt. De Belgische adoptieouder geeft de Belgische nationaliteit niet door als
de adoptie pas afgerond is na de achttiende verjaardag of als de hierboven vermelde verklaring pas afgelegd wordt na de meerderjarigheid.
In het tweede geval krijgt een kind dat in België geboren wordt en anders staatloos zou zijn, automatisch de Belgische nationaliteit13 (→ BOEK 4 - Staatloosheid).
In beide gevallen moet de minderjarige of de voogd de nationaliteit niet aanvragen.
De nationaliteit wordt automatisch toegekend wanneer de minderjarige aan de
voorwaarden voldoet.
Soms kan het wel nuttig zijn dat de voogd de aandacht van de overheid vestigt op
het feit dat een minderjarige in aanmerking komt voor de Belgische nationaliteit.
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2

Leidt een geboorte in België automatisch tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit?

De Belgische nationaliteitswetgeving is hoofdzakelijk gebaseerd op afstamming
en niet, zoals de VS bijvoorbeeld, op geboorteplaats. Wie geboren wordt in België, krijgt dus niet automatisch de Belgische nationaliteit (of een verblijfsrecht). Er
moet steeds een verwantschap zijn met een ouder die Belg is of wordt.
Op dit principe gelden enkele uitzonderingen. In sommige gevallen kan ook een
minderjarige die in België is geboren, maar waarvan de ouders geen Belg zijn of
worden, toch de Belgische nationaliteit krijgen. De voornaamste uitzondering is
wanneer het kind dat in België geboren wordt, anders staatloos zou zijn (→ BOEK
4 - Staatloosheid).

3

Hoe verloopt de procedure voor een NBMV?

In het geval van adoptie doen de adoptieouders de aangifte. De gemeente zal de
akte van nationaliteit zonder verdere formaliteiten opmaken. Als een verklaring
nodig is van de adoptieouders, moeten zij deze afleggen bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van hun eigen gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand
maakt op basis van de verklaring een akte van nationaliteit op. De verklaring heeft
gevolg vanaf de opmaak van deze akte, en wordt als bijlage in de DABS (Databank
voor de Akten van de Burgerlijke Stand) opgenomen.
Wanneer de voogd voor een minderjarige de nationaliteit aanvraagt om staatloosheid te voorkomen, moet de voogd samen met de geboorteakte het bewijs voorleggen dat het kind anders staatloos zou zijn. Het is daarbij niet per se noodzakelijk
dat de ouders of het kind officieel erkend werden als staatloze. De voogd kan dit
met alle mogelijke middelen bewijzen.

4

In welke gevallen kan de ex-NBMV na zijn meerderjarigheid de Belgische nationaliteit aanvragen en wat
zijn de voorwaarden?

Er zijn verschillende manieren om na de meerderjarigheid de Belgische nationaliteit
te verkrijgen. De voorwaarden verschillen naargelang de situatie waarin de ex-minderjarige zich bevindt. In elke hypothese moet de ex-minderjarige een geboorteakte
voorleggen, het bewijs van betaling van de registratierechten (in maart 2021 bedragen
deze 150 euro), bewijs van het wettig verblijf en een overzicht van de voorbije verblijfplaatsen in België. Bovendien is steeds een verblijfsrecht van onbeperkte duur nodig.
Als het verblijf nog voorwaardelijk is, komt de ex-minderjarige niet in aanmerking voor
de Belgische nationaliteit. Hieronder volgen de meest relevante situaties.

4.1. Na vijf jaar wettig verblijf
Een meerderjarige die gedurende minstens vijf jaar ononderbroken wettig in België verblijft en gedurende minstens vijf jaar ook diens hoofdverblijfplaats in België
heeft, kan de Belgische nationaliteit aanvragen. Men moet dan het bewijs voorleggen van talenkennis, maatschappelijke integratie en economische participatie.14

4.2. Na tien jaar wettig verblijf
Een meerderjarige die gedurende minstens tien jaar ononderbroken wettig in België
verblijft en gedurende minstens tien jaar ook diens hoofdverblijfplaats in België heeft,
kan de Belgische nationaliteit aanvragen. In tegenstelling met de situatie na vijf jaar
wettig verblijf, moet de meerderjarige hier geen economische participatie aantonen.
Men moet enkel de talenkennis en de ‘deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap’ aantonen. De aanvrager moet m.a.w. bewijzen dat deze deelneemt aan het economische of socioculturele leven van zijn woonplaats. Dit is de manier waarop deze
geïntegreerd is in de samenleving. De deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap is niet te verwarren met de voorwaarde ‘maatschappelijke integratie’.

4.3. Als familielid van een Belgisch onderdaan
Een echtgeno(o)t(e) van een Belgisch onderdaan of een ouder van een Belgisch
minderjarig kind kan ook de Belgische nationaliteit aanvragen.
Hiervoor moet men ook minstens vijf jaar een ononderbroken wettelijk verblijf
en hoofdverblijfplaats in België hebben. Daarnaast moet men de talenkennis
en de maatschappelijke integratie bewijzen.15
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5

Welke documenten moeten worden voorgelegd?

Welke documenten de aanvrager moet voorleggen, hangt af van de reden waarom
hij of zij de nationaliteit aanvraagt. Hieronder volgen de meest courante.

5.1.

Geboorteakte

Wie de nationaliteit aanvraagt, moet quasi altijd een geboorteakte voorleggen. Bij
geboorte in het buitenland moet de buitenlandse geboorteakte gelegaliseerd en
beëdigd vertaald zijn (→ BOEK 4 – Documenten). Een erkend vluchteling of een
erkend staatloze kan een getuigschrift van geboorte voorleggen dat wordt afgegeven door het CGVS (→ BOEK 3 – Internationale bescherming).
In sommige gevallen is het onmogelijk om een geboorteakte te verkrijgen. In die
gevallen kan een geboorteattest of akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter de geboorteakte vervangen (→ BOEK 4 – Documenten).

5.2. Talenkennis
Talenkennis houdt in dat men minstens één van de drie Belgische landstalen (Nederlands, Frans of Duits) beheerst. Dit is een minimaal niveau van 1.2 of A2 (volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde
Talen). De aanvrager kan dit onder andere bewijzen met een diploma in minstens
het hoger secundair onderwijs in één van de drie landstalen. Daarnaast vormt een
gevolgde inburgeringscursus of beroepsopleiding ook een geldig bewijs.16

5.3. Maatschappelijke integratie
Maatschappelijke integratie kan men op verschillende manieren bewijzen. Men
aanvaardt onder andere:
› een onderwijsdiploma (ook secundair onderwijs, zolang de opleiding in het
Nederlands, Frans of Duits is gevolgd)
› het volgen van een onthaal- en integratietraject (de zogenaamde
‘inburgeringscursus’)
› het volgen van een beroepsopleiding van minimum 400 uur (bijvoorbeeld
deze georganiseerd door VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, FOREM of
Arbeitsamt).
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In bepaalde gevallen geldt ook het bewijs van economische participatie (zelfs indien de economische participatie geen voorwaarde is voor de verkrijging van de
nationaliteit).17

5.4. Economische participatie
De vereiste van economische participatie wil zeggen dat men de vijf jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring een minimumaantal dagen moet hebben
gewerkt. Het gaat om 468 arbeidsdagen als werknemer of zes volledige kwartalen
als zelfstandige in hoofdberoep mits betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Studies worden onder bepaalde voorwaarden (deels) in mindering gebracht van
het minimumaantal arbeidsdagen.18

6

Vanaf welk moment wordt het wettelijk verblijf berekend?

In principe wordt het wettelijk verblijf berekend vanaf de periode dat men effectief
een verblijfsrecht heeft verkregen in België. Het gaat onder andere om de A-kaart,
B-kaart of F-kaart (→ BOEK 4 - Documenten). Ook een voorwaardelijk verblijfsrecht
komt in aanmerking voor de berekening van het wettelijk verblijf. Een verblijfsrecht
van onbeperkte duur is immers pas nodig op het moment van de indiening van de
nationaliteitsaanvraag.
De wet voorziet twee uitzonderingen waarbij het wettelijk verblijf al begint te tellen
vanaf de indiening van de verblijfsaanvraag (en dus voor het verblijfsrecht effectief
werd toegekend). Voor erkend vluchtelingen begint het wettelijk verblijf al te lopen
vanaf het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming.
Opgelet, de uitzondering geldt niet voor subsidiair beschermden. Ook EU-burgers
en familieleden van EU-burgers beschikken voor de Belgische nationaliteit al over
een wettelijk verblijf vanaf de indiening van hun verblijfsaanvraag.

7

Hoe verloopt de procedure na de meerderjarigheid?

De ex-minderjarige legt de nationaliteitsverklaring in principe af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar deze woont.
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Binnen de dertig dagen gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of de verklaring volledig is. Als de verklaring niet volledig is, krijgt de ex-minderjarige twee
maanden de tijd om het dossier aan te vullen. Als het dossier onvolledig blijft, deelt
de ambtenaar van de burgerlijke stand via een aangetekende brief mee dat de aanvraag onontvankelijk is verklaard. Tegen deze beslissing kan de ex-minderjarige
beroep aantekenen, best met de hulp van een advocaat.
Als de verklaring wel volledig is en het registratierecht werd betaald, zend de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier naar de procureur des Konings voor advies.
De procureur des Konings heeft vier maanden de tijd om een advies te geven over
de verwerving van de Belgische nationaliteit. Als de procureur des Konings geen bezwaar heeft of niet binnen de vier maanden een advies geeft, verkrijgt de ex-minderjarige de nationaliteit. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte op.
De procureur des Konings kan negatief advies geven omdat deze van mening is
dat de voorwaarden voor de nationaliteit niet vervuld zijn of dat er zogenaamde
‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ (bv. strafrechtelijke veroordelingen, een
gevaar voor de staatsveiligheid, enz.) aanwezig zijn. In dit geval maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van nationaliteit niet op.
Als de procureur des Konings een negatief advies geeft, kan de ex-minderjarige
binnen de vijftien dagen beroep aantekenen bij de familierechtbank (zie verder).

8

Wat gebeurt er na een positieve beslissing?

Na een positieve beslissing maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte
van nationaliteit op. Vanaf het moment dat de ambtenaar de akte opmaakt, beschikt de (ex-)minderjarige over de Belgische nationaliteit.

8.1.

Kan de oude nationaliteit worden behouden bij het verkrijgen van de Belgische?

Het is in België mogelijk om een dubbele nationaliteit te hebben. Dit betekent dat
de (ex-) minderjarige zowel de eigen, oorspronkelijke, nationaliteit als de Belgische
kan hebben.19
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Dit kan wel alleen als ook de wetgeving van het oorspronkelijke land toelaat om
twee (of meerdere) nationaliteiten tegelijk te hebben. Sommige landen hebben
beslist dat men de nationaliteit al dan niet automatisch verliest als men een nieuwe nationaliteit verkrijgt. In dat geval zal de (ex-)minderjarige enkel de Belgische
nationaliteit overhouden. Dit vraagt men best na bij de ambassade of nationale
autoriteiten van het land in kwestie of in de buitenlandse nationaliteitswetgeving
voor het indienen van de nationaliteitsaanvraag.

8.2. Verliest de NBMV de internationale beschermingsstatus
na het verkrijgen van de Belgische nationaliteit?
Van zodra de (ex-)minderjarige de Belgische nationaliteit verkrijgt, verliest hij de
internationale beschermingsstatus. Dit is het geval bij een erkenning als vluchteling en bij een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit heeft geen
gevolgen voor het verblijfsrecht. Het betekent wel dat men in principe opnieuw kan
reizen naar het land van herkomst, de ambassade kan contacteren voor akten van
de burgerlijke stand, enzovoort.

8.3. Kan de NBMV bij de Belgische autoriteiten terecht voor
het verkrijgen van akten van de burgerlijke stand?
Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit betekent niet noodzakelijk dat de Belgische overheid ook alle akten van de burgerlijke stand zal afleveren. Zo moet de
minderjarige bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte (bij een geboorte of
huwelijk in het buitenland) nog steeds aanvragen bij de autoriteiten van het land
dat de documenten heeft opgesteld.
De (ex-)minderjarige die erkend was als vluchteling voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, kan wel nog steeds bepaalde documenten van het CGVS verkrijgen (bv. getuigschrift van geboorte).

8.4. Kan de NBMV nadien alleen nog maar met een Belgisch
paspoort reizen?
Wie de Belgische nationaliteit heeft, kan met een Belgisch paspoort reizen. Als de
(ex-)minderjarige tegelijk ook nog een andere nationaliteit heeft, kan ook dat paspoort gebruikt worden. Afhankelijk van met welk paspoort men reist, zullen andere documenten of visa nodig zijn om het andere land binnen te mogen. Wel is het
belangrijk om steeds een bewijs van de Belgische nationaliteit mee te nemen zodat
men zeker nog kan terugkeren naar België.
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9

Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?

In geval van een negatieve beslissing stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand
het negatief advies van de procureur des Konings per aangetekende zending.
De (ex-)minderjarige kan beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg
(afdeling familierechtbank).

9.1.

Wat is de beroepstermijn?

De beroepstermijn is vijftien dagen. Om beroep aan te tekenen moet de (ex-)minderjarige binnen de vijftien dagen na ontvangst van het negatief advies via een
aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen het dossier
aan de rechtbank van eerste aanleg over te zenden. 20

9.2. Hoe verloopt de procedure bij de rechtbank van eerste
aanleg?
Nadat de familierechtbank het dossier heeft ontvangen, zal deze een betaling vragen van bepaalde gerechtskosten. Na de betaling legt de rechtbank een zittingsdag vast. Op die zitting behandelt de rechtbank de zaak en moet de (ex-)minderjarige en/of diens advocaat aanwezig zijn. Nadien volgt een vonnis van de rechtbank.

9.3. Kunnen nieuwe documenten worden voorgelegd?
Tot op het moment van de zitting kan de (ex-)minderjarige nieuwe documenten
voorleggen aan de rechtbank. Het kan gaan om een betaalbewijs voor bepaalde
boetes van vroegere veroordelingen, extra bewijzen van maatschappelijke integratie, enz.

9.4. Welke mogelijke beslissingen kan de familierechtbank
nemen?
De rechtbank kan de Belgische nationaliteit toekennen. In dat geval zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de Belgische nationaliteit registreren in het bevolkingsregister. Vanaf dat moment beschikt de (ex-)minderjarige over de Belgische
nationaliteit.
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De rechtbank kan ook besluiten dat de (ex-)minderjarige niet aan de voorwaarden
voldoet om de Belgische nationaliteit te verkrijgen of dat er sprake is van gewichtige feiten eigen aan de persoon. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om hoger
beroep aan te tekenen bij het Hof van Beroep. De procedure verloopt gelijkaardig
aan de procedure bij de rechtbank van eerste aanleg. Als het Hof van Beroep ook
een negatieve beslissing neemt, is de nationaliteitsprocedure afgelopen en zal de
(ex-)minderjarige de Belgische nationaliteit niet verkrijgen.

9.5. Kan het verblijfsrecht ook worden afgenomen in geval
van een negatieve beslissing?
In principe heeft de weigering van de Belgische nationaliteit niet tot gevolg dat ook het
verblijfsrecht eindigt. Soms gebeurt het echter dat de nationaliteitsverklaring een reden is voor de DVZ om het verblijfsrecht opnieuw te onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer het CGVS de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus heeft ingetrokken of opgeheven, maar de DVZ geen einde maakte aan het verblijfsrecht. Door de nationaliteitsverklaring kan de DVZ het dossier opnieuw bekijken.
Daardoor kan de DVZ alsnog in bepaalde gevallen een einde maken aan het verblijfsrecht (waardoor natuurlijk ook de nationaliteitsverklaring wordt afgewezen).
Ook als de (ex-)minderjarige het verblijfsrecht bijvoorbeeld verkreeg op basis van
een huwelijk of wettelijk partnerschap, kan een nationaliteitsverklaring tot gevolg
hebben dat de instanties gaan onderzoeken of dit geen schijnrelatie betrof.
Als er wordt geoordeeld dat er sprake was van een schijnrelatie, zal de nationaliteitsaanvraag worden afgewezen. In de meeste gevallen zal de DVZ ook het verblijfsrecht intrekken. Hetzelfde kan bijvoorbeeld voorvallen bij fraude of zware
strafrechtelijke feiten.

10

Kan er na een weigering een nieuwe aanvraag worden
ingediend?

Na een weigeringsbeslissing kan de (ex-)minderjarige in principe een nieuwe aanvraag indienen. Men moet dan alle documenten opnieuw voorleggen en ook de
registratierechten opnieuw betalen. (In maart 2021 bedragen deze 150 euro.)
De mogelijkheden voor een nieuwe aanvraag verschillen geval per geval, afhankelijk van de precieze reden van de weigering van de nationaliteit.
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Als de instanties de aanvraag afwezen omdat de betrokkene bijvoorbeeld nog niet
over een verblijfsrecht van onbeperkte duur beschikte, of nog niet voldoende dagen had gewerkt om aan de voorwaarde van economische participatie te voldoen,
kan men doorgaans best wachten met een nieuwe aanvraag tot men wel aan alle
voorwaarden voldoet. In sommige gevallen kan men best eerst andere stappen
ondernemen. Bijvoorbeeld als de aanvraag werd afgewezen omwille van bepaalde
strafrechtelijke feiten kan men een herstel in eer en rechten (→ Lexicon) aanvragen. Om de concrete mogelijkheden na te gaan, kan men best het advies van een
advocaat inwinnen.

11

Kan de nationaliteit worden afgenomen?

In sommige gevallen kan de (ex-)minderjarige de Belgische nationaliteit verliezen.
Dit kan onder andere als hij uitdrukkelijk afstand doet van de nationaliteit of als
zijn Belgische adoptieouders hun Belgische nationaliteit verliezen (wat zeer zelden
gebeurt).
De Belgische instanties kunnen de nationaliteit onder bepaalde voorwaarden afnemen als de (ex-)minderjarige fraude pleegde bij het verkrijgen van de nationaliteit (bv. bij een aanvraag onder een valse identiteit) of zware misdrijven heeft
gepleegd (bv. terrorisme). Dit kan echter nooit tot gevolg hebben dat de (ex-)minderjarige staatloos wordt. 21

Staatloosheid

1

Wie is staatloos?

Iemand is staatloos (ook wel apatride genoemd) als geen enkele staat ter wereld
deze persoon beschouwt als onderdaan. Het is een feitelijke situatie. Het gaat om
het niet bezitten van een nationaliteit op zich. Het feit dat een staat iemand discrimineert of niet gelijk behandelt als andere personen die dezelfde nationaliteit
bezitten, valt niet onder dit begrip. 22
Men kan zich in België officieel laten erkennen als staatloze, om beroep te kunnen
doen op bepaalde rechten die verbonden zijn aan dit statuut.

2

Hoe kan de NBMV als staatloze erkend worden?

In tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden, is het CGVS niet bevoegd
om een persoon als staatloze te erkennen, maar wel de rechtbank van eerste aanleg (afdeling familierechtbank).
Een advocaat kan de procedure opstarten via een verzoekschrift (→ Lexicon) bij de
familierechtbank van de woonplaats/verblijfplaats van de minderjarige. In dit verzoekschrift moet de minderjarige aantonen dat hij of zij van geen enkel land waarmee er een band bestaat, de nationaliteit bezit. Het gaat dan, onder andere, om
het geboorteland, een land waar men gewoond heeft, waarvan de ouders de nationaliteit hebben, enz. Na ontvangst van het verzoekschrift stuurt de rechtbank het
dossier door naar de procureur des Konings, die een schriftelijk advies geeft. Dit
advies is niet bindend voor de rechtbank. Bij een positief advies kan de rechtbank
dus nog steeds een negatieve beslissing nemen en omgekeerd. Nadat de procureur
des Konings een advies heeft uitgebracht, legt de rechtbank van eerste aanleg een
zittingsdag vast. Op deze zitting kan de advocaat het dossier nog mondeling toelichten. In principe volgt uiterlijk één maand later een beslissing van de rechtbank.
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Er is één uitzondering op de verplichting de procedure te voeren via de rechtbank van
eerste aanleg, met name als een kind in België geboren wordt dat anders staatloos
zou zijn. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf de staatloosheid
vaststellen, en ten gevolge daarvan ook de Belgische nationaliteit toekennen. Deze
hypothese wordt buiten beschouwing gelaten in de rest van het hoofdstuk.

3

Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens deze procedure?

De minderjarige krijgt geen verblijfsrecht tijdens de looptijd van de staatloosheidsprocedure.
Indien de minderjarige op dat ogenblik op grond van een andere verblijfsprocedure (zoals een verzoek om internationale bescherming of een bijzondere verblijfsprocedure) wel over een tijdelijk verblijfsrecht beschikt, zal de DVZ dit uiteraard
niet afnemen bij het opstarten van de staatloosheidsprocedure.

4

Wat gebeurt er na een positieve beslissing?

Bij een positieve beslissing krijgt de minderjarige het statuut van staatloze. De
rechtbank stelt bijgevolg officieel vast dat de minderjarige geen nationaliteit heeft.
Dit heeft een aantal gevolgen op administratief vlak, op vlak van de Belgische
nationaliteitswetgeving en kan ook voordelen bieden op verblijfsrechtelijk vlak.

4.1. Krijgt een erkend staatloze een verblijfsrecht in België?
Een erkenning als staatloze betekent niet dat de minderjarige automatisch een verblijfsrecht krijgt. Het is belangrijk dat de minderjarige dan ook op voorhand realistische verwachtingen heeft van de staatloosheidsprocedure.
Om een verblijfsrecht te krijgen, kan de erkend staatloze minderjarige een humanitaire regularisatieaanvraag indienen (→ BOEK 4 - humanitaire regularisatie). Ook
deze procedure biedt echter geen garantie op een verblijfsrecht.
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4.2. Kan de NBMV bij de Belgische autoriteiten terecht voor
het verkrijgen van akten van de burgerlijke stand?
Wanneer de minderjarige als staatloze werd erkend, kan deze bepaalde akten van
de burgerlijke stand verkrijgen via het CGVS. 23 Het gaat bijvoorbeeld om een geboorteakte, getuigschrift van huwelijk of getuigschrift van echtscheiding. Dit geldt
ook als de minderjarige enkel erkend is als staatloze en niet als vluchteling.

4.3. Kan de NBMV bij de Belgische autoriteiten terecht voor
het verkrijgen van een reisdocument?
Wanneer de minderjarige als staatloze werd erkend én minstens over een tijdelijk
verblijfsrecht beschikt in België dan is er de mogelijkheid om een ‘reisdocument
voor staatlozen’ aan te vragen. Dit moet aangevraagd worden op het gemeentebestuur van de woonplaats. 24 Als staatloze bestaat namelijk het vermoeden dat de
minderjarige geen reisdocumenten van eventuele nationale autoriteiten kan krijgen. De gemeente kan wel weigeren om dit reisdocument af te leveren om een verstoring van de openbare orde of om het plegen van strafbare feiten te vermijden. 25

5

Hoe kan de voogd de NBMV zo goed mogelijk
ondersteunen tijdens de staatloosheidsprocedure?

De voornaamste manier waarop de voogd de minderjarige kan helpen is bij het
verzamelen van de documenten ter ondersteuning van de staatloosheidsprocedure. Het gaat dan vooral om hulp bij het contacteren van de relevante ambassades
of andere instanties om een bewijs te krijgen dat de minderjarige niet over de nationaliteit van het desbetreffende land beschikt. Het is ook belangrijk om de bijstand
van een advocaat te vragen voor advies over de slaagkansen van de procedure en
de nodige documenten. De voogd moet nagaan of de advocaat bekend is met deze
materie (bv. advocaat gespecialiseerd in migratierecht). De advocaat kan de staatloosheidsprocedure dan effectief opstarten en voeren.
Ten slotte, is het belangrijk dat de voogd ervoor zorgt dat de minderjarige op de
hoogte blijft van de procedure en begrijpt wat er in elke fase gebeurt. De voogd
kan de minderjarige best ook uitleggen dat een erkenning als staatloze niet automatisch een verblijfsrecht oplevert. Ook hiervoor is een goede samenwerking met
de advocaat noodzakelijk.
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6

Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?

Bij een negatieve beslissing van de familierechtbank kan de voogd hoger beroep
aantekenen bij het Hof van Beroep. De procedure verloopt gelijkaardig aan deze
bij de rechtbank van eerste aanleg. Een negatieve beslissing van het Hof van Beroep sluit de procedure af. De minderjarige wordt dan niet erkend als staatloze. Dit
heeft in principe geen gevolgen voor het verblijfsrecht dat de minderjarige via een
andere procedure heeft gekregen.

7

Kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend?

Wanneer een rechter de erkenning als staatloze afwijst, is deze beslissing in
principe definitief. Enkel wanneer er nieuwe elementen zouden opduiken na de
laatste rechterlijke uitspraak, kan de minderjarige op basis van deze elementen
een nieuw verzoek indienen. 26

8

Kan de staatloosheidsprocedure worden
gecombineerd met andere verblijfsprocedures?

Hiervoor moet men voldoen aan een aantal voorwaarden:
› de minderjarige moet achttien zijn geworden;
› de minderjarige moet minstens twee jaar wettelijk verblijf hebben in België;
› de minderjarige moet op het moment van de aanvraag over een verblijfsrecht
van onbeperkte duur beschikken.
De ex-minderjarige dient het verzoek in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente waar men woont of rechtstreeks bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en moet 150 euro registratierecht betalen. De Kamer is als enige
bevoegd is om te beslissen over naturalisatieaanvragen. De Kamer gaat na of het
dossier volledig is en vraagt advies aan onder andere de DVZ en de Staatsveiligheid. De Kamer houdt ook rekening met aspecten zoals integratie en de kennis van
het Nederlands, Frans of Duits. 27
In de praktijk is de naturalisatieprocedure slechts zelden relevant voor erkende
staatlozen. De voorwaarde van een verblijfsrecht van onbeperkte duur zorgt ervoor
dat men meestal na twee jaar wettelijk verblijf toch nog niet in aanmerking komt
voor naturalisatie. Dit geldt zeker nu ook erkend vluchtelingen niet langer onmiddellijk na de erkenning een verblijfsrecht van onbeperkte duur krijgen. Bovendien
geeft de Kamer van volksvertegenwoordigers zelf aan dat de naturalisatieprocedure
minstens twee jaar duurt, en nog langer kan aanslepen.28 Vaak komt men reeds op
een andere manier in aanmerking voor de Belgische nationaliteit (→ BOEK 4 - Nationaliteit) wanneer men een verblijfsrecht van onbeperkte duur verkrijgt of voordat
de naturalisatieprocedure bij de Kamer van volksvertegenwoordigers is afgerond.

De minderjarige kan de staatloosheidsprocedure steeds combineren met een verblijfsaanvraag. Als de minderjarige een verblijfsprocedure opstart omwille van de
staatloosheid, wordt er wel best gewacht tot de procedure voor de rechtbank is
afgerond. De advocaat kan steeds advies geven over de correcte timing en aanpak.

9

Kan de Belgische nationaliteit gemakkelijker worden
verkregen na een erkenning als staatloze?

Wie erkend is als staatloze, kan de Belgische nationaliteit niet enkel via de
nationaliteitsverklaring (→ BOEK 4 - Nationaliteit) verkrijgen maar ook via de
zogenaamde ‘naturalisatie’.
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Verblijfsrecht als Unieburger
Initieel konden minderjarigen die de nationaliteit hebben van een Europese lidstaat
geen voogd krijgen. Dit was enkel mogelijk voor derdelanders. Minderjarigen die afkomstig zijn uit een Europese lidstaat kunnen echter ook erg kwetsbaar zijn en nood
hebben aan extra begeleiding. Sinds het einde van 2014 komen deze minderjarigen,
onder bepaalde omstandigheden, dan ook in aanmerking voor een voogd.29

1

Wie is Unieburger?

Een Unieburger is iemand met de nationaliteit van een van de lidstaten van de
Europese Unie. De onderdanen van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland vallen onder dezelfde verblijfsregels als de Unieburgers.

2

Wanneer komt een Unieburger in aanmerking voor een
voogd?

Een minderjarige Unieburger of onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein
of Zwitserland komt in aanmerking voor de aanstelling van een voogd indien:
› de minderjarige minder dan achttien jaar oud is;
› de minderjarige niet begeleid wordt door een ouder of voogd;
› de minderjarige niet in het bezit is van een document waaruit blijkt dat de
minderjarige toestemming heeft gekregen om te reizen of te verblijven in
België;
› de minderjarige niet ingeschreven is in het bevolkingsregister;
› én de minderjarige:
- ofwel in het bezit is van een tijdelijk verblijfsdocument als slachtoffer
van mensenhandel of mensensmokkel;
- ofwel zich in een kwetsbare toestand bevindt, bijvoorbeeld omwille
van een erg jonge leeftijd, een mentale of fysieke beperking, een sociaal
zwakke positie, zwangerschap of gezondheidsproblemen. 30
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3

De verblijfsaanvraag als ‘beschikker over voldoende
bestaansmiddelen’ en de verblijfsaanvraag als student

Op basis van Europese regels kan de Europese minderjarige in België een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden verkrijgen, indien deze beschikt over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering. 31 In dit geval spreekt men
over de aanvraag als ‘beschikker over voldoende bestaansmiddelen’.
Met het opleggen van een bestaansmiddelenvoorwaarde wil de Belgische wetgever vermijden dat de minderjarige ten laste valt van de Belgische sociale bijstand.
De wet voorziet geen minimumbedrag om te kunnen spreken van ‘voldoende’ bestaansmiddelen. De DVZ kan dus niet eisen dat het bedrag hoger ligt dan de tarieven van het leefloon. Dit is namelijk het bedrag waar men naar kijkt om te bepalen
of iemand ten laste kan vallen van de sociale bijstand. Toch kan een inkomen dat
lager is dan de leefloontarieven niet automatisch leiden tot een weigering van de
aanvraag. De DVZ moet dit geval per geval beoordelen, rekening houdend met de
individuele omstandigheden.
Deze ‘voldoende bestaansmiddelen’ hoeven niet afkomstig te zijn van de minderjarige zelf. Dit is normaal gezien ook niet mogelijk. De bestaansmiddelen mogen ook
worden voorzien door familieleden of pleegouders. Ook een derde persoon, die
losstaat van het gezin, kan voorzien in de bestaansmiddelen voor de minderjarige.
Het is hier dan wel belangrijk om te bepalen in welke mate de minderjarige over
deze bestaansmiddelen kan beschikken. 32
De Europese minderjarige kan ook verblijfsrecht verkrijgen wanneer deze onderwijs volgt in België. Dit kan de lagere school of de secundaire school zijn, maar
ook bijvoorbeeld een taalcursus. Het is wel belangrijk dat het onderwijs de voornaamste activiteit is van de minderjarige. Een taalcursus van enkele uren per week
volstaat dus niet. De onderwijsinstelling moet georganiseerd, erkend of gesubsidieerd worden door de overheid.
Als student moet de minderjarige ook aantonen dat deze beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Deze voorwaarde is minder streng dan bij de verblijfsaanvraag als ‘beschikker over voldoende bestaansmiddelen’. Hier volstaat een verklaring zonder dat de minderjarige effectief bewijzen moet voorleggen. 33 De andere
voorwaarden en de procedure zijn erg gelijkaardig aan de verblijfsaanvraag als
‘beschikker over voldoende bestaansmiddelen’.
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3.1. Hoe verloopt de procedure?

2.

De voogd dient de aanvraag in bij de gemeente van de verblijfplaats van de minderjarige. De voogd vraagt een ‘verklaring van inschrijving’ aan.

› Bestaansmiddelen verkregen via een derde: de drie laatste loonfiches en het

arbeidscontract van het familielid of de pleegouder. Ook een pleegvergoeding
kan worden meegeteld bij de inkomsten (het Groeipakket / kinderbijslag niet);
› Indien de pleegouder het bewijs levert van voldoende bestaansmiddelen, wordt
best het bewijs van aanstelling door de diensten van Pleegzorg voorgelegd om
de band tussen de minderjarige en de pleegouder te bewijzen (zie verder);
› Spaargeld (indien het om een zeer grote som gaat. Meestal is dit niet realistisch);
› Uitkering van de sociale zekerheid (in België of in een andere lidstaat – let op,
het mag niet om sociale bijstand gaan dus steun van het OCMW telt niet39).

De voogd moet bij de aanvraag het bewijs voorleggen dat de minderjarige Unieburger
is of een onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. Dit kan een
paspoort of identiteitskaart zijn. Deze documenten hoeven niet geldig te zijn.34
Op basis van het bewijs van nationaliteit, levert de gemeente een bijlage 19 of ‘aanvraag voor een verklaring van inschrijving’ af (→ BOEK 4 – Belgische documenten).
De wijkagent zal ook langskomen voor een woonstcontrole.
Vanaf de afgifte van de bijlage 19 heeft de minderjarige drie maanden de tijd om
aan te tonen dat er aan de voorwaarden van ‘houder van voldoende bestaansmiddelen’ of ‘student’ wordt voldaan (zie verder). De voogd moet de nodige bewijzen
tijdig aan de gemeente bezorgen. Het is aangeraden om bij de start van de procedure al zoveel mogelijk bewijzen voor te leggen.
Indien de voogd de nodige bewijzen niet binnen de drie maanden na de start van
de procedure aan de gemeente bezorgt, zal de DVZ de aanvraag weigeren. De gemeente levert in dat geval een bijlage 20 af 35 (→ BOEK 4 – Belgische documenten).
De minderjarige en de voogd krijgen vervolgens nog een maand de tijd om alle vereiste documenten te bezorgen. 36 Is dit na die bijkomende maand nog niet gebeurd,
dan levert de gemeente nogmaals een bijlage 20 af. Dit gaat mogelijks gepaard
met een bevel tot terugbrenging (bijlage 38)37 (→ BOEK 4 – Belgische documenten).
Tegen deze beslissingen kan de voogd een annulatieberoep (zie lexicon) aantekenen
bij de RvV.

3.2. Welke bewijsstukken moeten worden voorgelegd als ‘houder van voldoende bestaansmiddelen’ of als ‘student’?
De Europese minderjarige moet de volgende bewijzen voorleggen:
1.
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Bewijs van het Unieburgerschap (of het onderdaan zijn van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland): door middel van een paspoort of identiteitskaart. Deze documenten hoeven niet geldig te zijn. 38

Bewijs van voldoende bestaansmiddelen:

Bij een aanvraag als student volstaat het dat de minderjarige een verklaring aflegt
dat hij of zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. De DVZ aanvaardt deze
verklaring als bewijs (zie eerder).
3.

Bewijs van ziektekostenverzekering:

Dit bewijs is doorgaans het bewijs van aansluiting bij een Belgische mutualiteit. De
minderjarige kan zich aansluiten vanaf het moment dat de gemeente een bijlage 19
aflevert, op voorwaarde dat het familielid of de pleegouder die de jongere ten laste
heeft zelf aangesloten is bij de mutualiteit.
Na afgifte van de bijlage 19 kan de voogd de minderjarige aansluiten bij de mutualiteit. Dit bewijs moet de voogd vervolgens aan de gemeente bezorgen. Indien
aansluiting bij een Belgische mutualiteit onmogelijk is, kan de minderjarige ook
een privéziektekostenverzekering afsluiten of het bewijs van aansluiting bij een
buitenlandse publieke ziektekostenverzekering voorleggen.
4.

Indien de minderjarige een verblijfsrecht aanvraagt als student, dan moet
men een bewijs van inschrijving in een publieke of privé-onderwijsinstelling voorleggen.

3.3. Hoelang duurt de procedure?
Indien de minderjarige en de voogd alle bewijzen tijdig hebben voorgelegd, moet de
DVZ binnen de zes maanden na de start van de procedure een beslissing nemen.
De afgifte van de bijlage 19 telt als startpunt. Als de DVZ deze beslissing niet binnen
deze termijn neemt dan moet de minderjarige het verblijfsrecht krijgen.40
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3.4. Wat is de kostprijs van de procedure?
Een aanvraag tot verblijf als Unieburger is kosteloos.41

3.5. Hoe kan de voogd de Europese minderjarige zo goed
mogelijk ondersteunen tijdens de procedure?
De voogd vertegenwoordigt de minderjarige bij de gemeente en kan helpen met het
verzamelen van de vereiste documenten. Het is aangeraden om de documenten te
laten nakijken door een advocaat vooraleer deze aan de gemeente te bezorgen. De
advocaat kan bekijken of eventuele bijkomende bewijzen nuttig zijn.
Wanneer de pleegouder of een andere persoon het bewijs levert van voldoende bestaansmiddelen voor de minderjarige, is het nuttig dat de voogd dit met deze persoon bespreekt en duidelijk maakt dat het om een verregaand engagement gaat met
een duur van (in principe) vijf jaar.
In het geval van een negatieve beslissing is het belangrijk om zo snel mogelijk een
advocaat te contacteren om te bepalen of een beroep bij de RvV zinvol is.

3.6. Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de procedure?
Ja, de bijlage 19 dekt het verblijf van de minderjarige gedurende de procedure.

3.7. Wat gebeurt er na een positieve beslissing?
3.7.1. Welke verblijfsvergunning krijgt de NBMV?
Bij een positieve beslissing krijgt de minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar een elektronische EU kaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar
krijgen een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit document is 2 jaar
geldig en kan verlengd worden (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten.
De gemeente nodigt de minderjarige uit om de verblijfskaart af te leveren.
De eerste vijf jaar moet de minderjarige steeds aan de voorwaarden blijven voldoen.
Het gaat dus om een voorwaardelijk verblijfsrecht, dat ingetrokken kan worden.42
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De familie of de pleegouders, die de minderjarige ten laste nemen en het bewijs
leveren dat de minderjarige dankzij hun inkomsten niet ten laste zal vallen van de
Belgische overheid, moeten beseffen dat dit een engagement op de langere termijn is. Indien deze personen de Europese minderjarige niet minstens vijf jaar lang
financieel willen ondersteunen zal de minderjarige het verblijfsrecht terug verliezen. De voogd communiceert dit best duidelijk met de (pleeg)familie vooraleer de
procedure wordt opgestart. Indien de minderjarige achttien jaar wordt en zelf kan
werken dan kan een wettig verblijf in België eventueel op die basis. De minderjarige zal dan voor het verblijfsrecht niet meer afhankelijk zijn van de bestaansmiddelen van een derde. Als meerderjarige Unieburger heeft men immers het recht om
in België te verblijven als werknemer, zelfstandige of werkzoekende.

3.7.2. Hoe wordt deze verblijfsvergunning verlengd?
Wanneer de minderjarige vijf jaar ononderbroken in België heeft verbleven, kan de
voogd een duurzaam verblijfsrecht aanvragen bij de gemeente. De minderjarige
vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt een EU+ kaart. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen ingeschreven worden in het bevolkingsregister met een identiteitsbewijs voor
kinderen jonger dan 12 jaar. Dit document is 2 jaar geldig en kan verlengd worden
(→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).
De verblijfsvergunning is dan niet langer aan voorwaarden verbonden.

3.8. Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?
Ook in het geval van een negatieve beslissing zal de gemeente de minderjarige en
de voogd uitnodigen om de beslissing (bijlage 20) op te halen. Bovendien kan de
DVZ ook een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) afleveren (→ BOEK 4 – Belgische
en buitenlandse documenten).
Tegen deze beslissingen kan de voogd een annulatieberoep (→ Lexicon) aantekenen bij de RvV. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te contacteren
om de beroepsmogelijkheden te bespreken.

3.8.1. Wat is de beroepstermijn?
De voogd kan beroep aantekenen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving
van de beslissing. Dit is dus vanaf het moment dat de minderjarige de beslissing
heeft ontvangen op het gemeentehuis.
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3.8.2. Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?
Om beroep aan te tekenen, stelt de advocaat een verzoekschrift op en verzendt
het aangetekend naar de RvV. Het verzoekschrift staat op naam van de voogd, die
optreedt als wettige vertegenwoordiger van de minderjarige. Het is aangeraden
(maar niet verplicht) dat een advocaat het verzoekschrift opstelt en indient omdat
er strenge vormvoorwaarden van toepassing zijn.
De procedure verloopt hoofdzakelijk schriftelijk. Daarom is het belangrijk dat de
advocaat alle nuttige informatie en argumenten opneemt in het verzoekschrift. De
voogd en de minderjarige kunnen de argumenten best met de advocaat bespreken
voordat de advocaat het beroep indient.
De RvV legt vervolgens een zittingsdatum vast en stuurt hiervoor een uitnodiging.
De zitting vindt meestal plaats enkele maanden na de indiening van het verzoekschrift. Tijdens deze zitting wordt de zaak meestal vrij kort behandeld en pleit de
advocaat niet uitgebreid. De minderjarige kan zich laten vertegenwoordigen door
de advocaat en hoeft dus niet zelf aanwezig te zijn. Anders dan bij een verzoek om
internationale bescherming, vormt de aanwezigheid van de minderjarige op de
zitting geen meerwaarde want de rechter zal doorgaans geen vragen stellen en de
minderjarige niet aan het woord laten.
Voor de betrokkenheid en het begrip van de minderjarige kan het evenwel nuttig
zijn om er te zijn.
Op de zitting doet de rechter geen uitspraak over de zaak. De rechter zal de zaak in
beraad nemen en een beslissing nemen. De RvV verzendt het arrest aangetekend
naar het gekozen adres (gewoonlijk dat van de advocaat).

3.8.3. Heeft de NBMV een verblijfsrecht tijdens de beroepsprocedure?
Het beroep heeft een schorsende werking.43 Dat wil zeggen dat de minderjarige
een verblijfsrecht heeft tijdens de beroepsprocedure. De gemeente zal een bijlage
35 afleveren. Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor de duur van de beroepsprocedure. De bijlage 35 is in eerste instantie drie maanden geldig. Daarna kan
de voogd dit elke maand verlengen bij de gemeente, zolang de beroepsprocedure
loopt44 (→ BOEK 4 – Documenten).

3.8.4. Welke beslissingen kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nemen?
De RvV kan de beslissing van de DVZ ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
De RvV kan geen beslissing nemen over de verblijfsaanvraag op zich. De RvV gaat enkel na of de DVZ haar beslissing wettig heeft genomen. Dit houdt in dat de RvV nagaat
of de DVZ haar beslissing op een zorgvuldige en redelijke manier heeft genomen, de
beslissing behoorlijk heeft gemotiveerd en geen wetsbepalingen heeft geschonden
bij het nemen van de beslissing. Indien de RvV van oordeel is dat de DVZ een wettige
beslissing heeft genomen, bevestigt de RvV de beslissing en verwerpt het beroep.
In het tegenovergestelde geval vernietigt de RvV de beslissing van de DVZ. Het dossier wordt dan opnieuw overgemaakt aan de DVZ, die een nieuwe beslissing moet
nemen. De DVZ moet hierbij rekening houden met de kritiek van de RvV.

3.8.5. Wat als het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
ook negatief is?
Indien het arrest van de RvV negatief is, sluit dit meestal de procedure af en is de
aanvraag als beschikker over voldoende bestaansmiddelen of student definitief afgewezen.
Enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer de RvV op manifeste wijze de wet
heeft overtreden, kan de voogd tegen het arrest van de RvV nog beroep instellen.
Dit cassatieberoep bij de Raad van State moet de voogd indienen binnen de dertig
dagen na de kennisgeving van het arrest van de RvV. De procedure verloopt in twee
fases.
› In de eerste fase bepaalt de Raad van State welke beroepen worden
behandeld. Enkel de beroepen die door deze strenge filter geraken, verklaart
de Raad van State toelaatbaar.
› In een tweede fase gaat de Raad van State na of de RvV de wet niet heeft
geschonden. Indien de Raad van State tot deze vaststelling komt, casseert (d.i.
vernietigt) de Raad van State het arrest van de RvV en moet de RvV de zaak
opnieuw beoordelen.
Voor de cassatieprocedure is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.

3.8.6. Kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend?
Een nieuwe aanvraag is steeds mogelijk. Dit is natuurlijk enkel zinvol indien er nieu-
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we bewijzen zijn, die de bezwaren van de DVZ kunnen wegnemen. Soms is het
efficiënter om een nieuwe aanvraag bij de gemeente in te dienen na een negatieve
beslissing, in plaats van een beroepsprocedure bij de RvV op te starten. Bij de RvV
mogen immers geen nieuwe bewijzen worden voorgelegd.
De voogd en de minderjarige kunnen het nut van een nieuwe aanvraag best met
de advocaat bespreken.

4

Komt de Europese minderjarige in aanmerking voor
andere verblijfsprocedures?

De Europese minderjarige komt niet in aanmerking voor de bijzondere verblijfsprocedure (→ BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure).

Europese Economische Ruimte of van Zwitserland. Slachtoffer zijn van mensenhandel wordt uiteraard beschouwd als een kwetsbare situatie. Zo zal bijvoorbeeld een
Roemeens kind dat ervan verdacht wordt te zijn uitgebuit, een voogd kunnen krijgen.
In dit hoofdstuk leggen we uit wat mensenhandel en mensensmokkel is en staan we
stil bij mogelijke signalen. Verder gaan we dieper in op de procedure mensenhandel en
bekijken we de mogelijke procedures om een schadevergoeding te eisen. Tot slot bespreken we de rol van de voogd wanneer zijn of haar pupil mogelijk een slachtoffer is
van mensenhandel en/of mensensmokkel en geven we enkele nuttige contacten mee.
Mensenhandel en mensensmokkel zijn twee verschillende strafbare feiten. Mensensmokkel impliceert noodzakelijkerwijs de binnenkomst, doorreis of het verblijf
van een persoon die geen onderdaan is van de Europese Unie, terwijl mensenhandel betrekking heeft op de uitbuiting van een persoon (economisch, seksueel, ...),
ongeacht zijn of haar verblijfssituatie of nationaliteit.

Voor een Europese minderjarige die niet kan terugkeren naar het land van herkomst kan het aangewezen zijn om een aanvraag tot humanitaire regularisatie in
te dienen (→ BOEK 4 – Humanitaire regularisatie).
Europese minderjarigen kunnen een verzoek om internationale bescherming indienen, maar dit is niet evident (→ BOEK 3 – Internationale bescherming). Ook een
aanvraag tot medische regularisatie is mogelijk, maar evenmin evident (BOEK 4
– Medische regularisatie). De minderjarige zal voor deze procedures moeten bewijzen dat men in het land van herkomst het risico loopt om slachtoffer te worden
van vervolging of ernstige schade (verzoek om internationale bescherming) of de
nodige medische behandeling niet toegankelijk is (aanvraag tot medische regularisatie). Wanneer het herkomstland een lidstaat is van de Europese Unie, zal het
moeilijk zijn om de Belgische instanties hiervan te overtuigen. Men gaat namelijk
uit van het principe dat de landen van de Europese Unie voldoende bescherming
en medische bijstand voorzien.
Volgens Frontex, het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, vormen kinderen,
na vrouwen, de grootste groep slachtoffers van mensenhandel45.
Een voogd kan ontdekken dat zijn of haar pupil slachtoffer is (of kan zijn geweest)
van mensenhandel of mensensmokkel. Oorspronkelijk was het voogdijstelsel voorbehouden aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit een land buiten de
Europese Economische Ruimte, maar in 2014 werd het uitgebreid tot niet-begeleide
minderjarigen in een kwetsbare situatie, die onderdaan zijn van een lidstaat van de
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Slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel*

1
1.1.

Mensenhandel
Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het ronselen, vervoeren, huisvesten, opvangen van een persoon,
er controle op uitoefenen om:
› hem of haar seksueel uit te buiten;
› hem of haar economisch uit te buiten in mensonwaardige omstandigheden;
› hem of haar uit te buiten door bedelarij;
› organen of menselijk weefsel illegaal te verwijderen of te transplanteren;
› die persoon een misdaad of overtreding te laten begaan tegen zijn of haar wil.
Behalve in het laatste geval hoeft bij de beoordeling van de situatie van mensenhandel geen rekening te worden gehouden met het feit dat het slachtoffer kan hebben
ingestemd met zijn of haar uitbuiting.
Mensenhandel kan dus betrekking hebben op alle personen, zowel Belgen als buitenlanders. Het maakt niet uit of de persoon al dan niet een verblijfsdocument heeft.
Mensenhandel wordt vaak aangeduid als moderne slavernij voor zover slachtoffers worden onderworpen aan betreurenswaardige omstandigheden van uitbuiting, bedreiging of geweld of subtielere vormen van dwang (chantage, bedrog, ...).
Wat is seksuele uitbuiting precies?
•
Het betreft voornamelijk de uitvoering of het vergemakkelijken van prostitutie
van personen (minderjarigen of volwassenen) en/of het losbandig maken van
minderjarigen met het oog op hun uitbuiting. De productie en distributie van
kinderpornografie valt hier ook onder.
Wat wordt precies bedoeld met economische uitbuiting?
•
Dit is werk of een dienst verricht in mensonwaardige omstandigheden. In dit
verband moet rekening worden gehouden met de Belgische normen (salaris, arbeidsuren en -dagen, aard van de job, veiligheid, sociale bescherming, beschikbare uitrusting, huisvesting, ...) en niet met die van het land waaruit de persoon
afkomstig is.

1.2.

Wat zijn de meest voorkomende situaties van mensenhandel?

Hoewel de meest voorkomende vormen van mensenhandel van niet-begeleide
minderjarigen economische en seksuele uitbuiting zijn, kunnen zij ook worden uitgebuit door bedelarij of door ze tegen hun wil een strafbaar feit te doen plegen.
Er bestaan verschillende methoden om minderjarigen te ronselen voor seksuele
uitbuiting. Zo kan een eerste contact met het netwerk worden gelegd via kennissen of via een «vriendje» (het zogenaamde loverboy-fenomeen). Loverboys verleiden tienermeisjes en sturen ze de prostitutie in.
Ze maken niet specifiek gebruik van geweld, maar van valse beloften (bijvoorbeeld
werk in de modellenwereld), emotionele chantage en fictieve bedreigingen (bijvoorbeeld haar “vriendje» helpen een schuld af te betalen) of het overladen van
toekomstige slachtoffers met geschenken (en hen dan doen geloven dat prostitutie
een luxueuze levensstijl zal opleveren). Minderjarigen kunnen worden ontvoerd en
gedwongen hun land te verlaten of worden geronseld door voormalige prostituees
in hun land van herkomst die hen doen geloven in een beter leven in Europa. Er kan
ook sprake zijn van mensenhandel in verband met een gedwongen huwelijk tussen
minderjarigen (indien dit leidt tot uitbuiting).
Minderjarigen kunnen verder bv. uitgebuit worden in bakkerijen of op boerderijen. Er
moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan uitbuiting van minderjarigen binnen het gezin, soms op initiatief van de ouders of familieleden. Het kan ook gebeuren
dat ongeschoolde minderjarigen uit het buitenland worden uitgebuit voor huishoudelijke taken, bijvoorbeeld als “kindermeisje» voor de kinderen van het gezin.
Een ander voorbeeld is uitbuiting in de vorm van bedelen waarbij minderjarigen door
netwerken worden gedwongen om dagelijks een bepaald bedrag binnen te brengen.
Een van de laatste vormen van mensenhandel waarbij minderjarigen betrokken kunnen zijn, is het dwingen tot het plegen van misdrijven (bijvoorbeeld diefstal).

1.3.

Herkenningspunten om tussenbeide te komen

De indicatoren die hieronder worden beschreven kunnen de voogd helpen om een
mogelijk geval van mensenhandel te herkennen. Als meerdere van de indicatoren
aanwezig zijn bij een niet-begeleide minderjarige, kan er sprake zijn van een situatie van mensenhandel.

* Auteur: Na Young Christophe (dienst Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie)
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Psychologische indicatoren
› De minderjarige is angstig wanneer een niet-geïdentificeerde persoon
contact met hem/haar probeert op te nemen, vraagt om op zijn/haar
traject te worden vergezeld en legt uit dat hij/zij bang is voor iemand;
› De minderjarige zondert zich af (neemt niet deel aan activiteiten,
vermijdt contact, trekt zich terug) of is overdreven sociaal;
› De minderjarige heeft angst voor naasten;
› De minderjarigen lijkt te worden bedreigd door derden en/of zijn/haar
familie wordt bedreigd in het land van herkomst;
› De minderjarige wordt gechanteerd of bedreigd;
Gedragsmatige of lichamelijke indicatoren
› De minderjarige is vaak ongerechtvaardigd afwezig van school;
› De minderjarige heeft onverklaarbare verwondingen of verwondingen
die duidelijk verband houden met mishandeling, agressie;
› De minderjarige lijkt te worden beïnvloed door een onbekende derde
persoon of verwijst naar deze persoon;
› De minderjarige draagt tekenen van verering of toebehoren:
tatoeages, littekens, onderworpen geweest aan seances;
› Het gedrag van de minderjarige verandert op onverklaarbare manier;
› De minderjarige lijkt plots veel geld te hebben of cadeaus te krijgen;
› De minderjarige is vaak moe;
› De minderjarige overtreedt de wet (risico op uitbuiting door een
crimineel netwerk).
Indicatoren met betrekking tot de verblijfssituatie
› De omstandigheden van een recente reis van de minderjarige zijn
onduidelijk/ er zijn aanwijzingen dat een derde partij, die geen banden
heeft met de familie van uw pupil, de reis heeft georganiseerd;
› De minderjarige hoefde niet voor de reis te betalen;
› Het paspoort of identiteitsbewijs van de minderjarige wordt bewaard
door een andere persoon of is verloren;
› De minderjarige kwam naar België op grond van valse beloften
(groot verschil tussen wat hij/zij zich voorstelde en de werkelijkheid);
› De minderjarige krijgt dreigementen om aangifte te doen bij de
autoriteiten;
› De minderjarige heeft schulden of een grote som geld die hij/zij niet
kan verklaren.
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Indicatoren met betrekking tot de contacten van de niet-begeleide
minderjarige
› Vreemden, die zich voordoen als vrienden of familie, proberen
contact met de minderjarige op te nemen (hoewel er geen duidelijke
aanwijzingen zijn dat het om de ouders gaat);
› De minderjarige staat erop met iemand contact te kunnen opnemen
zonder dat de identiteit van die persoon en zijn rol ten opzichte van
hem of haar duidelijk zijn;
› De minderjarige wordt altijd vergezeld door een volwassene die
zegt een familielid te zijn, maar dit niet kan bewijzen;
› De mobiele telefoon van de minderjarige wordt in beslag genomen
of gebruikt voor controle;
› De minderjarige ontvangt onbekende telefoontjes;
› De minderjarige wordt vaak opgehaald of afgezet door een
onbekend voertuig;
› De minderjarige heeft beperkt contact met de buitenwereld.
Indicatoren met betrekking tot de uitbuitingsomstandigheden
› De minderjarige heeft seksuele handelingen moeten verrichten en
heeft psychische problemen die verband houden met deze vorm
van uitbuiting (angst om te praten, stress, ...);
› De minderjarige meldt dat hij/zij werkt in omstandigheden die buiten
het wettelijke kader van studentenwerk lijken te vallen (bv. slapen
op de werkplek, lange werkuren, voelt zich verplicht om in slechte
omstandigheden te werken, geen beschermende kleding voor gevaarlijk
werk...);
› De minderjarige kent zijn/haar werkplek en/of adres niet of zeer

vaag;
› De minderjarige vertoont tekenen van seksueel geweld (bv. abortus,

SOA’s)
› De minderjarige werd onderschept in het kader van prostitutie,
criminaliteit, arbeid of bedelarij;
› De minderjarige beschikt niet over zijn of haar geld.

67

1.4.

Enkele voorbeelden van situaties van mensenhandel
met indicatoren46

› Een jonge Nigeriaanse vrouw die minderjarig lijkt te zijn, wordt door de politie

aangehouden in een prostitutiewijk, in het gezelschap van een man die mogelijk
een klant is. Ze heeft geen identiteitspapieren en weigert te praten over de
omstandigheden van haar aankomst en haar contacten in België. Ze heeft een
tatoeage.
› Een jong Roemeens meisje van Roma-afkomst wordt aangehouden terwijl ze
bedelt. Ze lijkt minderjarig. Haar schoonfamilie geeft haar onderdak en brengt
haar elke ochtend naar de straat om te bedelen. Als ze niet met een bepaald
bedrag thuiskomt, wordt ze geslagen. De informatie die ze geeft over haar
naam en leeftijd lijkt ongeloofwaardig.
› Een Roma-kind wordt op heterdaad betrapt op diefstal uit een privé-woning.
Hij ontkent de feiten en beweert dat hij naar binnen is gegaan om water te
drinken. Hij huilt en wil terug naar zijn familie maar schijnt het adres niet te
kunnen geven.
› Een Vietnamees tienermeisje wordt aangehouden tijdens een sociale controle
in een «nagelstudio» die door Vietnamese medeburgers wordt gerund. Ze
werkt en slaapt ter plaatse. Ze krijgt geen salaris omdat ze een schuld moet
aflossen. Ze zegt dat ze alleen naar België is gekomen.
De website van ECPAT België 47 bevat informatie over mensenhandel en een
e-learning om kennis te testen over het opsporen van gevallen van uitbuiting.

2

Mensensmokkel

2.1.

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel is het bijdragen tot de binnenkomst, de doortocht of het verblijf
op het grondgebied van niet-EU-burgers, onder verkrijging van een financieel voordeel. Met andere woorden, het zijn meestal individuen (smokkelaars) die mensen
van buitenlandse afkomst het land binnenbrengen in ruil voor een aanzienlijke betaling of door hen hun schuldenaars te maken voor diensten,...
Geen enkele Belg of onderdaan van de EU kan het slachtoffer zijn van mensensmokkel.
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Minderjarigen die het slachtoffer zijn van mensensmokkel genieten dezelfde bescherming als slachtoffers van mensenhandel.

2.2. Herkenningspunten om tussenbeide te komen
Indicatoren met betrekking tot mensensmokkel
› De minderjarige heeft in moeilijke omstandigheden de tocht
afgelegd (bv. koelwagens);
› De minderjarige verbleef tijdens de tocht bij dezelfde groep van
mensen zonder papieren;
› De identiteitsdocumenten van de minderjarige zijn in beslag
genomen;
› De minderjarige staat in contact met onbekende mensen of
probeert contact te leggen met mensen waarmee hij/zij geen band
lijkt te hebben;
› De minderjarige vermeldt of laat doorschemeren dat hij/zij iemand
geld of diensten schuldig is;
› De minderjarige probeert te vertrekken of vermeldt een
bestemming buiten België.

3

Procedure voor slachtoffers van mensenhandel

Minderjarigen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (en slachtoffers van mensenhandel in het algemeen) hebben in België recht op een specifieke
bescherming, met name via de verblijfsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel (hierna procedure mensenhandel genoemd). Toch zijn er maar heel weinig
minderjarigen die deze bescherming genieten, terwijl er zeker veel meer slachtoffers van mensenhandel zijn.
De meeste niet-begeleide minderjarigen komen om verschillende redenen (zie verder) terecht in andere procedures, die niet altijd op hun behoeften zijn afgestemd
als zij slachtoffer van mensenhandel zijn, zoals de procedure internationale bescherming, de bijzondere verblijfsprocedure of de aanvraag van een verblijfsvergunning omwille van humanitaire of medische gronden (→ BOEK 3 en BOEK 4)
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Het is dus van cruciaal belang dat de voogd en de advocaat van het vermeende
minderjarige slachtoffer samenwerken zodra zij zijn aangesteld om samen met
de minderjarige de meest geschikte verblijfsprocedure te kiezen, zodat hij/zij een
snelle regularisatie van zijn/haar verblijf verkrijgt, maar ook een adequate psycho-medische follow-up, of zelfs een vergoeding voor de geleden schade.
De keuze van de procedure wordt gemaakt in de eerste fase van de opvang: als de
minderjarige niet onmiddellijk is doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum
voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel, wordt hij of zij ondergebracht
in een door Fedasil beheerd Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC). Het doel van
deze periode in het OOC is niet alleen om de minderjarige op te vangen, maar ook
om mogelijke kwetsbaarheden op te sporen, zoals tekenen van mensenhandel (→
BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
De procedure voor verblijfsvergunningen voor slachtoffers van mensenhandel en
bepaalde verzwarende vormen van mensenhandel is uiteengezet in de omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde
zwaardere vormen van mensensmokkel.
Deze omzendbrief organiseert de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende betrokken partners (politiediensten, de DVZ, magistraten van het openbaar ministerie, erkende gespecialiseerde centra, sociale inspectiediensten), die
de gehele duur van de verschillende fasen van het proces bestrijkt: opsporing,
identificatie, bescherming, begeleiding, onderzoek, aanhouding, vervolging, veroordeling en herstel. In de praktijk is deze aanpak gericht op de bescherming van
de slachtoffers, maar ook op de veroordeling van de daders.

3.1. Wat zijn de belangrijkste fasen van de procedure mensenhandel?
De procedure mensenhandel voor minderjarigen lijkt sterk op die voor volwassenen.48 De magistraat moet echter rekening houden met de bijzondere kwetsbaarheid van het vermeende minderjarige slachtoffer en moet ook contact opnemen
met de jeugdrechter die belast is met de opvolging van het slachtoffer. Bovendien
wordt de magistraat verzocht een beroep te doen op politieambtenaren die gespecialiseerd zijn in mensenhandel en het horen van minderjarigen, teneinde het
minderjarige slachtoffer te identificeren. Ten slotte moeten de belangen van het
kind een essentiële overweging vormen tijdens de gehele procedure.
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3.1.1. Fase 1: Voorlopig verblijf
De opsporing en identificatie van slachtoffers van mensenhandel gebeurt gewoonlijk door eerstelijnsdiensten op het terrein (politie, ziekenhuizen, arbeidsinspectie,
enz.). Slachtoffers worden opgespoord op grond van de bevindingen ter plaatse of
op grond van verklaringen. Als deze eerstelijnsdienst denkt dat er sprake is van een
niet-begeleide minderjarige, moet deze een signalementsfiche toezenden aan de
Dienst Voogdij en de DVZ. Dit formulier bevat een specifieke rubriek over het vermoeden van mensenhandel of mensenhandel met verzwarende omstandigheden
(minderjarigheid is altijd een verzwarende factor bij mensenhandel), waardoor het
mogelijk wordt om, gezien de kwetsbaarheid van de minderjarige, hem of haar bij
voorrang een voogd toe te wijzen.
Als er voldoende bewijs is, wordt de minderjarige geïnformeerd over de mogelijkheid om als slachtoffer van mensenhandel een verblijfsvergunning te krijgen. Hij/
zij moet hiervoor aan vier voorwaarden voldoen:
› geen verblijfsvergunning hebben;
› de banden met de vermeende dader of het netwerk van uitbuiting hebben
verbroken;
› begeleid worden door een erkend opvangcentrum dat gespecialiseerd is in de
opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Er zijn er drie in
België: Pag-asa (Brussel), Payoke (Antwerpen) en Sürya (Luik). Deze organisaties
begeleiden het slachtoffer tijdens de gehele procedure. Het zijn deze centra
die de aanvragen voor een verblijfsvergunning zullen indienen bij het Bureau
MINTEH van de DVZ. De opvang en het onderbrengen van slachtoffers van
wie wordt aangenomen dat zij minderjarig zijn, gebeurt echter in de centra
Esperanto (Franse Gemeenschap) of Minor Ndako (Vlaamse Gemeenschap);
› bereid zijn om met de gerechtelijke autoriteiten samen te werken, d.w.z.
verklaringen afleggen of een klacht indienen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, geeft de DVZ op verzoek van het erkend
centrum een verblijfsvergunning af met een geldigheidsduur van drie maanden
(inschrijvingsbewijs). Deze eerste fase moet het vermeende slachtoffer in staat
stellen zich aan de invloed van de daders te onttrekken, tot rust te komen en te
beslissen of hij/zij al dan niet een verklaring wil afleggen of een klacht wil indienen
tegen de personen die hem/haar hebben uitgebuit. Hij/zij kan ook beslissen zich
voor te bereiden op een vrijwillige terugkeer naar zijn of haar land van herkomst.
Alleen deze eerste fase verschilt van de procedure voor volwassenen, die slechts
een bedenktijd van 45 dagen hebben.
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Deze verblijfsvergunning kan één keer worden verlengd als het onderzoek of de
gerechtelijke procedure dit vereisen.
Bovendien verleent het gespecialiseerde centrum juridische en administratieve
bijstand aan de minderjarige in samenwerking met het centrum dat hem of haar
opvangt, en de voogd.

3.1.2. Fase 2: Verlengd verblijf
De verblijfsvergunning van de minderjarige kan vervolgens, afhankelijk van de
voortgang van het onderzoek, onder verschillende voorwaarden worden verlengd:
1. Het openbaar ministerie of de arbeidsauditeur beschouwt de betrokkene
als slachtoffer van mensenhandel of van een verzwarende vorm van
mensenhandel ;
2. De rechtszaak loopt nog;
3. Het slachtoffer toont een duidelijke bereidheid tot samenwerking en heeft
alle banden met zijn of haar uitbuiters verbroken ;
4. Het slachtoffer wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de openbare
orde of de nationale veiligheid.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, geeft de DVZ een bewijs van inschrijving in
het Vreemdelingenregister (A-kaart ) af voor een periode van zes maanden, dat
om de zes maanden wordt verlengd totdat de bevoegde rechterlijke instantie uitspraak heeft gedaan.
De wet bepaalt ook de voorwaarden voor niet-verlenging of intrekking van voorlopige verblijfsvergunningen.49 Als wordt overwogen de procedure te beëindigen,
moet rekening worden gehouden met het specifieke karakter van de kwetsbaarheid van de NBMV. Bovendien moet de voogd in kennis worden gesteld van de beëindiging van de procedure. Er bestaat geen specifiek beroep tegen de beslissing
van de magistraat. De enige bestaande rechtsmiddelen zijn de klassieke, d.w.z. het
beroep tot nietigverklaring bij de RVV tegen de beslissing van de DVZ.50
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3.1.3. Fase 3: Verblijf voor onbepaalde tijd
Na afloop van de procedure kan de minderjarige een permanente verblijfsvergunning (B-kaart) krijgen als hij of zij wordt erkend als slachtoffer van mensenhandel,
d.w.z. als zijn of haar klacht of verklaring heeft geleid tot de veroordeling van de
daders; of als de procureur des Konings of de arbeidsauditeur in zijn vordering de
tenlasteneming van mensenhandel of mensensmokkel heeft weerhouden.
Om de B-kaart te verkrijgen, moet de minderjarige in het bezit zijn van paspoort
of daarmee gelijkgestelde verblijfstitel of bewijzen dat het onmogelijk is om deze
documenten in België te verkrijgen.

4

Belemmeringen voor de procedure mensenhandel

Uit de verschillende fasen van de procedure mensenhandel die hierboven zijn beschreven, blijkt hoe ingewikkeld deze procedure is en hoeveel voorwaarden verbonden zijn aan het verkrijgen van een verblijf van onbepaalde duur. Dit kan ertoe
brengen dat een voogd in overleg met zijn pupil en advocaat voor een andere verblijfsprocedure kiest, zodat de minderjarige een verblijfsrecht bekomt vooraleer
hij of zij meerderjarig wordt.
In haar verslag “Mensenhandel en mensensmokkel: minderjarig, in hoogste
nood” 51, identificeert ECPAT België een aantal redenen die een minderjarige slachtoffer van mensenhandel ervan kunnen weerhouden met de procedure te starten:
› de minderjarige herkent zichzelf niet als slachtoffer van mensenhandel
(bijvoorbeeld slachtoffers van loverboys);
› de minderjarige wil de dader(s) niet aangeven (bijvoorbeeld uit angst voor
represailles);
› de minderjarige wil de banden met de dader(s) niet verbreken (bijvoorbeeld
als deze zijn of haar ouders zijn);
› de minderjarige wil op advies van zijn of haar voogd/advocaat de bijzondere
verblijfsprocedure of de asielprocedure opstarten/voortzetten;
› de mensenhandel of mensensmokkel, of een deel ervan, heeft niet op
Belgisch grondgebied plaatsgevonden;
› de minderjarige wil naar zijn of haar land terug te keren, vooral het geval bij
Europese NBMV;
› de verstrekte informatie is ontoereikend of onbruikbaar voor het onderzoek
(bijvoorbeeld geen naam van de daders).

73

Wat deze obstakels betreft, mogen we niet uit het oog verliezen dat de tenlasteneming door een van de gespecialiseerde centra een belangrijke stap is (en wordt vereist door de omzendbrief van 2016). Het is het gespecialiseerde centrum dat, naargelang de voorgeschiedenis en de wensen van de minderjarige, zal onderzoeken welke
procedure het meest geschikt is. Voor niet-begeleide minderjarigen zijn deze centra
bovendien als enige bevoegd om een procedure mensenhandel in te leiden.

5

Schadevergoedingsprocedure

Als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel kan de minderjarige op verschillende manieren een schadevergoeding eisen:
•
door strafvervolging van de dader (na een klacht);
•
via een burgerlijke rechtsvordering;
•
via een speciaal fonds.
Als de minderjarige een procedure mensenhandel heeft ingeleid, zal hij of zij informatie krijgen van een gespecialiseerd centrum over hoe hij of zij een eventuele
schadevergoeding kan krijgen. In België hebben de gespecialiseerde centra het recht
om slachtoffers te vertegenwoordigen en/of zelf een rechtsvordering in te stellenen zo
een vergoeding van hun eigen schade te eisen.52
Als de minderjarige geen procedure mensenhandel heeft ingeleid, kan het gespecialiseerde centrum hem of haar informeren en doorverwijzen naar een geschikte dienst
(bv. Fedris voor de aangifte van een arbeidsongeval, Fairwork Belgium, enz.). Het is
dan aan de minderjarige, en dus aan zijn of haar voogd, om de gerechtelijke procedure
op gang te brengen.

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
en occasionele redders moet de aanvraag onderzoeken en nagaan of aan de
voorwaarden is voldaan. Voor de vaststelling van het hulpbedrag worden verschillende
elementen in aanmerking genomen: morele schade, medische kosten en kosten
van ziekenhuisopname, tijdelijke of permanente invaliditeit, verlies of vermindering
van inkomen ten gevolge van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, enz.
De tegemoetkoming van de staat is altijd subsidiair. Dat betekent dat er geen andere
mogelijkheid (meer) mag zijn om een afdoende vergoeding van de schade te verkrijgen.

6

Contactgegevens van de gespecialiseerde centra

› Pag-ASA (Brussel):

Adres: Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel
Tel.: 02/511 64 64
E-mail: info@pag-asa.be / Website: www.pag-asa.be
› Sürya (Wallonië):

Adres: Rue Rouveroy 2, 4000 Luik
Tel.: 04/232 40 30
E-mail: info@asblsurya.be / Website: www.asblsurya.org
› Payoke (Vlaanderen):

Adres: Leguit 4, 2000 Antwerpen
Tel.: 03/201.16.90
E-mail: admin@payoke.be / Website: www.payoke.be
› Esperanto (Brussel-Wallonië)

Het slachtoffer is vrij om te kiezen of hij of zij zijn of haar zaak voor de strafrechter dan
wel voor de burgerlijke rechter brengt. Dit zijn twee zeer verschillende vorderingen. De
burgerlijke vordering kan worden ingesteld zelfs als er geen strafvordering is ingesteld.
Als er echter een rechtzaak bij de strafrechter aanhangig is, moet de burgerlijke
rechter wachten tot die zaak is afgesloten alvorens uitspraak te doen.Slachtoffers van
mensenhandel en mensensmokkel kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële
bijstand van de federale staat aanvragen. Als de dader onbekend is of onvermogend
blijkt, draagt de federale staat bij tot de schadevergoeding van de slachtoffers via het
speciale Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders,
dat is opgericht bij wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen.
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Zorgt voor de huisvesting en psychologische/medische follow-up, kan worden
geraadpleegd voor advies over mogelijke situatie van mensenhandel)
Tel.: 0473/400066
E-mail: contact@esperantomena.org / Website: www.esperantomena.org
› Minor N’dako, Meza (Brussel-Vlaanderen)

Tel. 02/511 64 64
E-mail: meza@minor-ndako.be / Website: www.minor-ndako.be
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Rol van de voogd
De Dienst Voogdij heeft een pool van gespecialiseerde voogden opgericht die in noodgevallen worden aangesteld voor minderjarigen
van wie wordt vermoed dat zij het slachtoffer van mensenhandel of
mensensmokkel zijn. Deze voogden zijn ad hoc opgeleid. Elke voogd
kan echter een pupil begeleiden die een potentieel slachtoffer van
mensenhandel is.
Als je meerdere van de hierboven beschreven indicatoren bij uw pupil ziet, kan hij/zij slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel
zijn of zijn geweest.
Wat kan je doen bij een vermoeden van uitbuiting van uw pupil?86
› Gebruik nooit iemand uit de omgeving van je pupil om te tolken
tijdens de gesprekken;
› Geef je pupil de meertalige informatiebrochure “Slachtoffers van
mensenhandel” die je kan terugvinden op de website www.myria.
be. Deze brochure kan je gebruiken om je pupil te informeren en
bewust te maken van het gevaar;
› Neem contact op met een van de gespecialiseerde centra (voor
contactgegevens: zie verder). In de gespecialiseerde centra werken
maatschappelijk werkers die gebonden zijn door het beroepsgeheim
en met wie je een gesprek kan aangaan om de situatie te
beoordelen. Zij zullen dus samen met jou een eerste analyse van de
situatie maken, al dan niet de aanwijzingen voor mensenhandel of
mensensmokkel bevestigen en met jou de procedures bespreken
die gevolgd moeten worden om jouw pupil zo goed mogelijk te
beschermen. Je kan deze centra ook in noodsituatie contacteren.
Deze centra zorgen ook voor de psychologische en sociale followup van jouw pupil die specifiek is voor zijn of haar situatie als
potentieel slachtoffer van mensenhandel;
› Zorg ervoor dat je pupil passende psychosociale zorg en follow-up
krijgt. Als opvangvoorzieningen van Esperanto of Minor Ndako niet
langer geschikt zijn voor de opvang van je pupil, werk dan samen
met hen om een andere opvangplaats te vinden (Jeugdhulp/Fedasil);
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› Bepaal in overleg met je pupil, de advocaat, het gespecialiseerde

centrum en het opvangcentrum waar je pupil verblijft de te volgen
verblijfsprocedure (bv. bijzondere verblijfsprocedure, verzoek om
internationale bescherming, procedure mensenhandel, terugkeer
naar het land van herkomst, gezinshereniging);
In geval van een procedure mensenhandel:
› Werk samen met de gespecialiseerde centra om een
strafrechtadvocaat voor de procedure mensenhandel aan te wijzen.
› Werk samen met de gespecialiseerde centra voor de follow-up van
de (gerechtelijke) procedure mensenhandel (bv. voorbereiding van
de hoorzittingen);
› Bekijk in overleg met de gespecialiseerde centra de mogelijkheid
om een verklaring af te leggen als benadeelde partij (en zo op de
hoogte te worden gehouden van de procedure) en zich burgerlijke
partij te stellen. Neem contact op met het openbaar ministerie om
de voortgang van het dossier te volgen;
› Zorg ervoor dat de rechten en wensen van je pupil gedurende de
hele procedure in acht worden genomen (bv. keuze van het geslacht
van de persoon die de ondervraging verricht in de procedure
mensenhandel);
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Gezinshereniging
Gezinshereniging is een procedure waarbij een verblijfsrecht van meer dan drie
maanden wordt toegekend omdat een ander familielid al een verblijfsrecht in België
heeft. Voor de minderjarige is deze procedure in twee situaties van belang. Ten eerste, kunnen de ouders van een minderjarige via deze procedure naar België komen,
als ze aan de voorwaarden voldoen. Ten tweede, kan de minderjarige in uitzonderlijke omstandigheden zelf een verblijfsrecht in België verkrijgen door deze procedure.
Sommige familieleden die geen beroep kunnen doen op de procedure gezinshereniging, kunnen via een humanitair visum een verblijfsrecht in België krijgen. In
tegenstelling tot gezinshereniging is een humanitair visum geen recht. Het is een
gunst die het familielid vraagt aan de bevoegde minister of staatssecretaris. Let
wel dat deze laatste veel vrijheid heeft om te beslissen wie dit visum krijgt.
Voor een minderjarige die EU-burger is, gelden andere regels. In dit geval kunnen
meer familieleden (onder bepaalde voorwaarden) een verblijfsrecht verkrijgen
door middel van de procedure gezinshereniging.

1

Gezinshereniging en humanitair visum

Gezinshereniging, een complex proces*
Gezinshereniging in het kader van een migratietraject is vaak een bijzondere en
complexe situatie. Veel minderjarigen willen graag, zodra hun verblijfsdocumenten
dit toelaten, de procedure gezinshereniging opstarten. Dit is in de meeste gevallen
echter een lange en moeilijke procedure, die voor de nodige frustratie kan zorgen.
Gezinshereniging is in de eerste plaats een complex proces omdat men de situatie
van een gezin terug wil herstellen naar een gezamenlijk leven nadat dit lang niet
het geval was. De uitdaging hierbij is dat de verschillende gezinsleden in de tussentijd hun leven apart hebben verdergezet. Dat houdt in dat de ene soms bepaalde
(moeilijke) zaken heeft meegemaakt waar de andere niet bij was, dat elk persoon
als individu veranderd kan zijn en dat de relaties binnen het gezin gewijzigd zijn.
Het proces waarbij iedereen terug samen gebracht wordt is dan ook complex,
vraagt tijd en loopt vaak moeilijker dan verwacht.

Een extra factor die de situatie ook complex maakt is het feit dat de minderjarige
diegene is met de meeste kennis over de context waar de nieuwkomers in terechtkomen. Er komt dus heel veel druk te liggen op de schouders van de minderjarige om zijn gezinsleden wegwijs te maken in die nieuwe samenleving. Dat vraagt
meestal heel wat tijd en energie en plaatst de jongere in een bijzondere positie binnen het gezin. We kunnen hier spreken over een proces van ‘parentificatie’ waarbij
een kind de ouderrol op zich neemt. Dit is niet noodzakelijk een negatief proces,
zolang de minderjarige erkenning krijgt voor die opgenomen taken en er nog ruimte is om voor de rol als kind. Toch is het meestal geen eenvoudige positie in een
situaties van gezinshereniging.
Daarbij moet men ook nog rekening houden met het feit dat de minderjarige
meestal verschillende jaren alleen heeft geleefd en erg zelfstandig en onafhankelijk is geworden. Iets wat de minderjarige deels terug moet opgeven om binnen het
gezin de rol als kind terug op te nemen. Dit kan leiden tot conflicten tussen ouders
en de minderjarige over de uiteenlopende acculturatieprocessen en de verschillende visies op het evenwicht tussen cultuurbehoud en cultuurovername.
Bij jonge minderjarigen kan het ook gebeuren dat de band met de andere gezinsleden verzwakt is, alsook de kennis van de moedertaal. Dat is uiteraard een extra
complexiteit in het herenigingsproces.
Ondanks de complexiteit en langdurigheid van dit proces is het vaak toch de grote
wens van veel minderjarigen en kent dit vaak een geslaagde afloop waarbij alle
betrokkenen erg opgelucht zijn over de hereniging. De complexiteit van dit proces
mag deze wens dan ook niet in de weg staan.
We gaan eerst dieper in op de procedure gezinshereniging en het visum om humanitaire redenen en bespreken daarna de rol van de voogd in dit proces.

1.1.

Welke NBMV kunnen via gezinshereniging hun familieleden naar België laten komen?

Gezinshereniging is enkel mogelijk indien de minderjarige erkend werd als vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus kreeg. Als de minderjarige een verblijfsrecht kreeg op basis van een andere procedure, zoals bijvoorbeeld de bijzondere
verblijfsprocedure (→ BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure) of een regularisatie
(→ BOEK 4 humanitaire regularisatie & medische regularisatie), kunnen de ouders
geen gezinshereniging aanvragen.

* Zie boek 2 - Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
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Als de minderjarige op een andere basis dan asiel verblijfsrecht heeft gekregen,
kunnen bepaalde familieleden in uitzonderlijke omstandigheden wel via een humanitair visum een verblijfsrecht aanvragen. De minderjarige bespreekt dit best
eerst met een advocaat.

1.2.

Welke familieleden van de NBMV-vluchteling/
subsidiair beschermde komen in aanmerking voor een
verblijfsrecht in België?

Enkel de ouders van de minderjarige kunnen een verblijfsrecht aanvragen via de
gezinsherenigingsprocedure. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere
familieleden een verblijfsrecht in België krijgen, via een humanitair visum.53

1.2.1. Gezinshereniging: ouders
Beide biologische ouders van een minderjarige kunnen een visum aanvragen om
via gezinshereniging naar België te komen. Dit geldt in principe ook voor adoptieouders, maar niet noodzakelijk voor pleegouders, stiefouders of andere personen
die in de praktijk de zorg voor de minderjarige opnamen in het land van herkomst.
In dit geval kan een gemotiveerde aanvraag tot humanitair visum wel nuttig zijn
(zie verder). Hiervoor wordt best een advocaat geraadpleegd. Het is ook mogelijk
dat slechts één van de ouders een visum aanvraagt, als de andere ouder in het
land van herkomst wil/moet blijven.

1.2.2. Humanitair visum: broers en zussen
In de praktijk krijgen minderjarige broers en zussen van een minderjarige meestal
vrij vlot een visum wanneer (één van) de ouders een visum gezinshereniging krijgen. Dit geldt doorgaans ook als het gaat om stiefbroers en -zussen of halfbroers
en -zussen.
De situatie is complexer wanneer de minderjarige broer of zus alleen een visum
aanvraagt, zonder dat (één van) de ouders tegelijk een visum gezinshereniging
vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders overleden zijn. In deze
gevallen raadpleegt de voogd best een advocaat om de aanvraag te begeleiden (→  
BOEK 7 – Werken met advocaten).
In het geval van meerderjarige broers en zussen is het vaak moeilijker om een visum/verblijfsrecht te verkrijgen. De praktijk leert dat zij moeten kunnen aantonen
dat zij nog steeds tot het zogenaamde ‘kerngezin’ behoren.
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Het gaat bijvoorbeeld om meerderjarige broers en zussen die nog inwonen bij de
ouders, nog niet gehuwd zijn, nog naar school gaan of nog geen werk hebben. Ze
kunnen best aantonen dat ze alleen zouden achterblijven wanneer de rest van het
gezin met een visum naar België vertrekt. Broers en zussen die al gehuwd zijn of
hun eigen leven hebben opgebouwd krijgen doorgaans geen visum.

1.2.3. Humanitair visum: andere familieleden
De wet bepaalt niet welke familieleden een humanitair visum kunnen aanvragen.
Omwille van de grote beslissingsvrijheid van de DVZ is het dan ook moeilijk om
hier algemene richtlijnen over te bepalen. In theorie zou iedereen een dergelijk
visum kunnen aanvragen. De praktijk toont echter aan dat een aanvraag tot een
humanitair visum enkel kans maakt als het familielid een hechte familieband kan
aantonen met de minderjarige in België.
Een aanvraag voor een humanitair visum kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor stiefouders en pleegouders of kinderen die geen biologische broers of zussen zijn maar
wel mee werden opgevoed in het gezin (bijvoorbeeld een neefje of buurmeisje van
wie de ouders overleden zijn en dat werd opgenomen in het gezin).
De partner van een minderjarige zal doorgaans geen visum krijgen. Het gaat dan
namelijk om een kindhuwelijk, iets wat niet erkend wordt door de Belgische overheid (→ Boek 7 - Huwelijk, geboorte, adoptie en naamswijziging).

1.3.

Wanneer kan de aanvraag worden ingediend?

De familieleden kunnen de aanvraag indienen van zodra de minderjarige het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming krijgt. De procedure gezinshereniging kan dus niet van start gaan terwijl de asielprocedure nog loopt.
Hoewel een aanvraag voor een humanitair visum in principe op eender welk moment kan, wacht het familielid hier ook best mee tot de minderjarige effectief een
verblijfsrecht heeft in België. Zolang dit niet het geval is, aanvaardt de DVZ doorgaans niet dat de familieleden zich bij de minderjarige in België voegen.

1.3.1. Moet de aanvraag worden ingediend voor de meerderjarigheid?
Het is belangrijk dat de familieleden de aanvraag gezinshereniging indienen voordat de minderjarige achttien jaar wordt.
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Vanaf de meerderjarigheid, verliezen de ouders het recht op gezinshereniging en zal
de DVZ doorgaans ook het humanitair visum aan de andere gezinsleden weigeren.
Hierop is één uitzondering, namelijk als de minderjarige achttien werd tijdens de looptijd van de asielprocedure (zie later).
Een aanvraag voor een humanitair visum kan in principe ook na de meerderjarigheid.
De mogelijkheden en slaagkansen bespreekt de minderjarige best geval per geval met
de advocaat.

1.3.2. Wat als de NBMV meerderjarig werd tijdens (of kort na) de
asielprocedure?
Als de minderjarige achttien is geworden voordat het CGVS of de RvV een beslissing
heeft genomen dan kan, ondanks de meerderjarigheid, toch nog gezinshereniging
worden aangevraagd. De familieleden moeten namelijk een redelijke termijn krijgen om de aanvraag in te dienen. Deze redelijke termijn bedraagt doorgaans drie
maanden vanaf de beslissing in de asielprocedure, al bekijkt de DVZ dit steeds
geval per geval.54
Wanneer een minderjarige kort na de toekenning van het vluchtelingenstatuut of
de subsidiaire beschermingsstatus meerderjarig wordt, moeten de familieleden
ook dan een redelijke termijn krijgen om de aanvraag gezinshereniging in te dienen.
Wanneer een Somalische minderjarige bijvoorbeeld twee weken na de beslissing
tot toekenning van het vluchtelingenstatuut van het CGVS achttien jaar wordt, is het
onrealistisch voor de familieleden om de aanvraag gezinshereniging binnen de twee
weken indienen op de ambassade. De familieleden kunnen onmogelijk de nodige
documenten verzamelen en vanuit Somalië naar de bevoegde ambassade in Kenia
reizen in twee weken tijd. Ook in dergelijke gevallen moeten de familieleden een redelijke termijn krijgen om de aanvraag in te dienen55 (→ BOEK 4 – Gezinshereniging).
In deze situaties is het hoe dan ook nuttig om zo snel mogelijk een advocaat in te
schakelen.

1.3.3. Wat als de NBMV meerderjarig wordt tijdens de gezinsherenigingsprocedure?
Het feit dat de minderjarige meerderjarig wordt tijdens de aanvraagprocedure (of
de latere beroepsprocedure) heeft geen nadelige gevolgen. De datum van de visumaanvraag telt. Ook wanneer de familieleden de aanvraag slechts één dag voor de
meerderjarigheid indienen, behouden ze hun recht op gezinshereniging.56
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1.4.

Waar en hoe moet de aanvraag worden ingediend?

In principe moeten de familieleden een visumaanvraag indienen op de Belgische
diplomatieke post die bevoegd is voor het land van herkomst of het land waar ze
wettig verblijven. De minderjarige kan de procedure niet zelf starten vanuit België.
Familieleden van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen de
visumaanvraag indienen bij eender welke Belgische ambassade. Zij kunnen dus
niet enkel terecht bij de ambassade die officieel bevoegd is voor hun land van herkomst, maar ook bij de ambassade in het land waar zij op dat ogenblik verblijven.
Het legaliseren van documenten (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten) kan echter enkel gebeuren door de officieel bevoegde ambassade. Daarom
kan het soms nuttig zijn om zich toch te verplaatsen tot aan de officieel bevoegde
ambassade.
Normaal gezien kan een familielid een visumaanvraag enkel indienen bij de ambassade, maar soms kan dit ook bij het consulaat. Bovendien besteden sommige
ambassades de inontvangstname en verwerking van visumaanvragen uit aan partnerorganisaties, zoals bijvoorbeeld Fedex of Gerry’s International.
De website van de FOD Buitenlandse Zaken bevat informatie over welke Belgische
ambassade bevoegd is, waar de andere ambassades in de buurt zich bevinden,
waar de familieleden de visumaanvraag precies moeten indienen, of dit eventueel
online moet gebeuren en of hiervoor een afspraak nodig is. Het is nuttig om deze
website te raadplegen want elke ambassade heeft zijn eigen werkwijze.

1.5.

Hoe verloopt de procedure en hoe lang duurt deze?

De familieleden moeten een visum type D (lang verblijf) aanvragen. Ze moeten duidelijk vermelden of ze een visum gezinshereniging dan wel een humanitair visum
aanvragen. Als de ambassade de aanvraag verkeerd registreert, kan de aanvraag
immers bij de verkeerde dienst terechtkomen en geweigerd worden.
De ambassade zal de visumaanvraag registreren, een ontvangstbewijs geven en
het dossier vervolgens opsturen naar de DVZ. De ambassade geeft een dossiernummer. Met dat dossiernummer kunnen de minderjarige, de voogd en eventueel
de advocaat de stand van zaken van de visumaanvraag opvolgen op de website
van de DVZ.57

83

De DVZ zal het dossier onderzoeken en beoordelen. Voor een visum gezinshereniging moet er in principe binnen de negen maanden een beslissing volgen.

› een kopie van de Belgische verblijfskaart van de minderjarige;
› een kopie van de positieve beslissing van het CGVS of de RvV over het verzoek

Voor een humanitair visum voorziet de vreemdelingenwet geen maximale behandelingstermijn. In de praktijk kan het een aantal maanden tot zelfs een jaar of langer duren voordat een beslissing wordt genomen. Het kan nuttig zijn om de DVZ tijdens de looptijd van de aanvraag te contacteren om belangrijke nieuwe informatie
aan de aanvraag toe te voegen. Stel dat andere familieleden een visum verkregen
en één familielid alleen dreigt achter te blijven in het land van herkomst, dan kan
de voogd of de advocaat met die informatie een snellere behandeling vragen.

om internationale bescherming van de minderjarige;
› een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige (→  BOEK 4 – Belgische
en buitenlandse documenten);
› een uittreksel uit het strafregister, dat maximaal zes maanden oud is;
› een standaard medisch attest, dat maximaal zes maanden oud is en dat werd
opgesteld door een arts die werd aangesteld door de Belgische ambassade.59
Men kan best contact opnemen met de Belgische ambassade voor een lijst van
dokters van wie dit medisch attest wordt aanvaard.

De DVZ neemt een beslissing en verstuurt ze naar de Belgische ambassade. De
ambassade contacteert vervolgens het familielid om de beslissing mee te delen.

1.7.2. Minderjarige broers en zussen die samen met (één van) de
ouders een visum aanvragen

1.6.

Wat als de familieleden zich al in een lidstaat van de
Europese Unie bevinden?

In dat geval kan de visumaanvraag ingediend worden op de Belgische ambassade
in het Europees land in kwestie. Gelijktijdig met de aanvraag kan het ook nuttig
zijn om de Dublin procedure op te starten voor deze familieleden (→ BOEK 3 – Internationale bescherming). Deze optie bekijken de voogd en de minderjarige best
samen met een advocaat.

1.7.

Welke documenten moeten worden voorgelegd bij de
aanvraag?

De familieleden moeten bij de visumaanvraag een reeks documenten voorleggen.
Bovendien moeten ze de buitenlandse documenten beëdigd laten vertalen en laten legaliseren (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten). De familieleden moeten soms een grote afstand afleggen naar de bevoegde ambassade. Het
is daarom belangrijk om tijdig aan de voorbereiding van de aanvraag te beginnen.

1.7.1.

Ouders

De ouders van een minderjarige die werd erkend als vluchteling of subsidiaire bescherming kreeg, moeten de volgende documenten voorleggen bij hun aanvraag
voor een visum gezinshereniging:
› een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier58;
› een geldig paspoort;
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Minderjarige broers en zussen die een humanitair visum aanvragen, leggen dezelfde documenten voor als de ouders, met uitzondering van het uittreksel uit het
strafregister. Om hun verwantschap te bewijzen moeten zij ook nog een uittreksel
van hun eigen geboorteakte voorleggen.
Als slechts één van de ouders samen met de kinderen een visum aanvraagt, moet
de andere ouder toestemming geven dat de kinderen naar België mogen verhuizen. De broers en zussen moeten deze schriftelijke toestemming met een kopie
van het identiteitsbewijs van de ouder dan toevoegen aan de visumaanvraag. Indien de ouder verdwenen of overleden is, moet dit worden bewezen, bijvoorbeeld
aan de hand van een overlijdensakte.
Soms vraagt de DVZ ook voor minderjarige broers en zussen een bewijs dat ze nog
niet gehuwd zijn. Dit kan wanneer het volgens de wetgeving (of de praktijk) in het
land van herkomst mogelijk is om te trouwen voor de leeftijd van achttien jaar.

1.7.3. Andere familieleden
Andere familieleden van de minderjarige die een humanitair visum aanvragen,
leggen best dezelfde lijst van documenten voor.
Daarnaast is het nuttig om zoveel mogelijk bewijzen toe te voegen van de nauwe
familieband tussen de minderjarige en de persoon die het visum aanvraagt (foto’s,
communicatie, bewijzen van samenwoonst in het land van herkomst) en van de
kwetsbare en prangende levensomstandigheden waarin het familielid zich bevindt
(gebrek aan financiële middelen, onveiligheid, risico om alleen achter te blijven,
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enz.). In dit kader kan het ook nuttig zijn om te wijzen op de verklaringen die de
minderjarige heeft afgelegd in het kader van de asielprocedure. De minderjarige,
de voogd en/of de advocaat kunnen een kopie van de notities van het persoonlijk
onderhoud en/of de gezinssamenstelling en vragenlijst van de DVZ opvragen aan
het CGVS. Dit kan per e-mail of via het daartoe bestemd formulier.60 Voor erkende
vluchtelingen moet men de vraag richten aan de helpdesk erkende vluchtelingen.
In het geval van subsidiair beschermden aan de helpdesk advocaten of het contactpunt subsidiair beschermden.61
Ook kan het soms belangrijk zijn om te bewijzen dat iemand in België de familieleden ten laste zal kunnen nemen (arbeidsovereenkomst en loonfiches en/of andere
bewijzen van voldoende bestaansmiddelen). Denk dan bijvoorbeeld aan een oudere broer of zus die al langer in België woont. De bewijsstukken moeten zo goed
mogelijk aantonen wat de concrete situatie is en waarom men een visum vraagt.
Voor een humanitair visum is het bovendien aangewezen om een begeleidende
brief toe te voegen die de redenen voor de aanvraag duidelijk en gedetailleerd
uitlegt. De brief bevat best enerzijds de feitelijke situatie van de betrokkenen en
anderzijds de juridische argumenten met betrekking tot, bijvoorbeeld, de veiligheidssituatie ter plaatse of het recht op respect voor het gezinsleven. Bij voorkeur
stelt een advocaat gespecialiseerd in migratierecht deze brief op.

1.8.

Hoe kunnen documenten worden vertaald en gelegaliseerd?

Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn
opgesteld, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. In België is een lijst
van beëdigde vertalers beschikbaar op de rechtbank van eerste aanleg. In het buitenland heeft elke ambassade in principe een lijst van beëdigde vertalers beschikbaar die zij betrouwbaar vinden en van wie de ambassade de vertaling aanvaardt.
Dikwijls zal het financieel interessanter zijn om beroep te doen op een vertaler
in het buitenland. Ten slotte, moeten buitenlandse documenten worden gelegaliseerd (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).

1.9.

Wat indien bepaalde documenten ontbreken?

De DVZ is verplicht om een aanvraag gezinshereniging (en bij uitbreiding bepaalde
aanvragen voor een humanitair visum) van familieleden van vluchtelingen of subsidiair beschermden soepeler te beoordelen dan andere aanvragen tot gezinshereniging. Dit betekent dat het ontbreken van bepaalde documenten niet noodzake86

lijk zal leiden tot een negatieve beslissing. In sommige gevallen bestaat er namelijk
een alternatief voor een ontbrekend document.

1.9.1. Gebrek aan paspoort
Het komt voor dat familieleden van de minderjarige niet over een paspoort beschikken en dit ook onmogelijk kunnen verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het familielid zelf ook gevlucht is en de autoriteiten van het land van herkomst
niet kan contacteren daarvoor. Zij kunnen dan toch de aanvraag indienen. In dat
geval kan de DVZ besluiten om een zogenaamde ‘laissez-passer’ (→ Lexicon) af te
leveren. Met dit document kunnen de familieleden een keer naar België reizen.
Om de aanvraag te kunnen indienen, zal het familielid wel een ander bewijs van zijn
of haar identiteit moeten voorleggen (bv. een identiteitskaart of een registratie als
vluchteling).

1.9.2. Gebrek aan officiële documenten om de familieband te 		
bewijzen
In sommige gevallen is het niet mogelijk om de verwantschap tussen de minderjarige en het familielid te bewijzen, omdat er bijvoorbeeld geen betrouwbare documenten bestaan of omdat het familielid deze documenten niet kan verkrijgen.
Wanneer het onmogelijk is om officiële documenten voor te leggen kunnen ‘andere geldige bewijzen’ de familieband aantonen.62 Deze bewijzen moeten ‘een reeks
van voldoende ernstige en overeenstemmende aanwijzingen’ vormen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om een geboortecertificaat of -attest, een notariële akte, een
verklaring op eer, een nationale identiteitskaart die de afstamming vermeldt, een
huwelijksakte of familieboekje dat de afstamming vermeldt, uittreksels van de geboorteregisters of een vonnis van een rechtbank.
Als er ook geen ‘andere geldige bewijzen’ beschikbaar zijn, kan de DVZ overgaan
tot ‘elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht’ of, in laatste instantie, tot
een DNA-test.
In de praktijk aanvaardt de DVZ slechts zelden ‘andere geldige bewijzen’. De DVZ
vraagt een DNA-test van zodra een authentieke geboorteakte ontbreekt of bij twijfels aan de echtheid van de geboorteakte. Voor bepaalde landen (bv. Afghanistan,
Somalië of Eritrea) waar geen betrouwbare documenten beschikbaar zijn, vraagt
de DVZ quasi automatisch een DNA-test.
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OK?

Het bewijs van de betaling van de visumleges, tenzij de aanvrager is vrijgesteld;
Een persoonlijk reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht, of, indien de aanvrager dit document niet kan voorleggen, een ander
bewijs van zijn identiteit (of meerdere andere bewijzen van zijn identiteit) waaraan de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegd Belgisch
consulaat geloof hecht;
Het bewijs dat de gezinshereniger een door België beschermde vreemdeling is (erkenning van de vluchtelingenstatus of toekenning van een
subsidiaire bescherming door het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen);
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Checklist: gezinshereniging

* Informatie ook beschikbaar op de website van de DVZ:
https://dofi.ibz.be/nl/themas/onderdanen-van-derde-landen/gezinshereniging/voorwaarden-en-bewijs-documenten,
onder rubriek “visumaanvraag”.

Wanneer bepaalde documenten niet verkregen kunnen worden, is het belangrijk om de redenen daarvoor omstandig en gedetailleerd te
beschrijven en dit te bezorgen aan de DVZ (bv. gesloten diensten; beschermingsrisico’s,…).

Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier;



De indiening van de aanvraag wordt aanvaard zodra de volgende documenten worden voorgelegd* :

Het kan moeilijk zijn om een volledig dossier samen te stellen. De datum van indiening van de aanvraag kan heel belangrijk zijn. Het is dus
belangrijk dat het familielid van een begunstigde van internationale bescherming zijn aanvraag tijdig kan indienen, ongeacht het feit of zijn dossier
volledig of onvolledig is:

Belangrijke opmerkingen:

Bij een zus of broer +18 (of minderjarig maar op huwbare leeftijd in het
land van herkomst): attest van celibaat/ongehuwdheid.

Bij een overleden ouder: overlijdensakte van die ouder. Bij verdwijning
ouder of onmogelijkheid tot verkrijgen van ouderlijke toestemming: bewijs
van exclusief hoederecht andere ouder + eventueel bewijs verdwijning.
Origineel legaliseren –
origineel beëdigd vertalen

Origineel legaliseren –
origineel beëdigd vertalen

Land van herkomst

EXTRA:

Land van herkomst

NEEN

België (kopie afschrift betaling
rekeningnummer DVZ)

Bewijs betaling administratieve bijdrage in geval van humanitaire
visumaanvraag van meerderjarige aanvrager (bijv. meerderjarige broer/zus
van NBMV)

Wanneer één ouder niet meegaat: ouderlijke toestemming van die ouder
dat de minderjarige kinderen mogen vertrekken en wonen in België.

NEEN

Online

Visumaanvraagformulieren, ondertekend door de aanvrager + foto van
de aanvrager

Type attest: online website
DVZ

NEEN
NEEN

Land van herkomst
Bij erkende arts in land van
herkomst of land van de
consulaire post

Origineel legaliseren –
origineel beëdigd vertalen

Land van herkomst

Uittreksel strafregister voor alle meerderjarige gezinsleden
Paspoort

Origineel legaliseren –
origineel beëdigd vertalen

Land van herkomst

Huwelijksakte ouders

Medisch attest

NEEN
Origineel legaliseren –
origineel beëdigd vertalen

België (scan doorsturen)
Land van herkomst

Identiteitskaart (A-kaart) minderjarige
Geboorteakte van alle broers en zussen (ook minderjarige in België)

Vertaling/stempel?
NEEN

Waar te verkrijgen?
België (scan doorsturen)

Beslissing CGVS

Chekclist: gezinshereniging
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Nodige documenten?

Tool van voogden
Tool van voogden

1.10. Wanneer wordt een DNA-test voorgesteld?
De DVZ zal een DNA-test voorstellen wanneer er geen officiële documenten zijn
om de familieband tussen de minderjarige en de familieleden te bewijzen of wanneer de DVZ deze officiële documenten niet aanvaardt (zie eerder).

1.10.1. Hoe weet de NBMV dat een DNA-test wordt gevraagd?
Wanneer de DVZ een DNA-test voorstelt, weigert de DVZ aanvankelijk de visumaanvraag (zowel gezinshereniging als een humanitair visum). In de beslissing verduidelijkt de DVZ dat deze beslissing eventueel kan herzien worden na een DNA-test.
De website van de DVZ maakt geen onderscheid tussen een weigeringsbeslissing of
een weigeringsbeslissing onder voorbehoud van een DNA-test. In beide gevallen staat
er enkel ‘weigering’. Dit kan verwarrend zijn en onnodige onrust veroorzaken. Wanneer de voogd of de minderjarige botsen op een ‘weigering’, is het nuttig om zo snel
mogelijk de beslissing af te halen op de ambassade of te informeren bij de DVZ. Een
eenvoudig telefoontje volstaat doorgaans om te weten of er in het geval van een weigeringsbeslissing een DNA-test wordt gevraagd. De voogd kan de helpdesk bellen of
een advocaat/specialist vreemdelingenrecht kan de bevoegde dienst contacteren.

1.10.2. Hoe verloopt de procedure?
Wanneer de DVZ een DNA-test vraagt, zal de Belgische ambassade in principe
eerst de betrokken familieleden uitnodigen om een toestemmingsformulier te ondertekenen. De Belgische ambassade stuurt dit formulier vervolgens naar de DVZ,
die de minderjarige in België uitnodigt om een informatiesessie bij te wonen en
ook een toestemmingsformulier te ondertekenen.
Tijdens deze informatiesessie nodigt de DVZ de minderjarige uit om de kosten
voor de DNA-test te betalen. Deze bedragen 200 EUR per persoon van wie een
DNA-staal moet worden afgenomen (dus ook voor de minderjarige zelf). Zodra de
voogd het betalingsbewijs aan de DVZ bezorgt, informeert de DVZ de Belgische
ambassade. De Belgische ambassade nodigt dan de familieleden uit om een bloedafname te laten uitvoeren en stuurt de bloedstalen naar België. Daarna nodigt
het Erasmusziekenhuis in Brussel de minderjarige uit om ook een bloedstaal te
laten afnemen. De bloedstalen worden vergeleken en de DVZ communiceert het
resultaat ervan aan de Belgische ambassade.
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1.10.3. Wat is het gevolg van een positieve/negatieve DNA-test?
Indien de DNA-test een positief resultaat geeft, herbekijkt de DVZ in principe de
visumaanvraag en neemt alsnog een positieve beslissing. De familieleden kunnen
naar België reizen en krijgen een verblijfsvergunning.
Bij een negatieve DNA-test zal de DVZ het visum niet toekennen. In dit geval kan eventueel een humanitair visum ingediend worden op basis van de feitelijke band tussen
de minderjarige en de aanvrager. Hiervoor wordt best een advocaat geraadpleegd.

1.11. Wat is de kostprijs van een aanvraag gezinshereniging
of humanitair visum en wie moet de kosten dragen?
Voor een aanvraag van een visum gezinshereniging of een humanitair visum moet
elk familielid een behandelingskost van 180 EUR betalen. Dit is een kost van de
ambassade om de visumaanvraag te verwerken. Het familielid moet dit bedrag betalen in de lokale munt aan de Belgische ambassade op het moment waarop men
de visumaanvraag indient.
Daarbovenop moet elke meerderjarige voor een visumaanvraag een
administratieve kost betalen aan de DVZ. Enkel de ouders van de minderjarige
vluchteling of subsidiair beschermde zijn hiervan vrijgesteld voor de visumaanvraag
gezinshereniging.
Voor de aanvraag van een humanitair visum moeten de meerderjarige familieleden
wel steeds de administratieve bijdrage betalen. Een minderjarig familielid moet dit
niet. Momenteel (maart 2021) is de bijdrage 363 euro. Het familielid moet het betalingsbewijs van de overschrijving aan de DVZ toevoegen aan de visumaanvraag.
Naast de algemene kosten van de visumaanvraag zijn er nog enkele bijkomende
uitgaven. Het verkrijgen, vertalen en legaliseren van documenten moet worden
betaald, alsook het bezoek aan de arts, de verplaatsing naar de ambassade (soms
in een ander land, met eventueel bijkomende kosten van verblijf ter plaatse) en
uiteindelijk ook de vliegtickets naar België en huisvesting na aankomst. In het geval van een DNA-test komt er bovendien een kost bij van 200 EUR per persoon. De
minderjarige en familieleden moeten al deze kosten dragen.
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..................

...................
Is er een plaats waar de familie kan wonen?
Hoeveel huurwaarborg met de familie betalen?
Reken ook de kosten voor de eerste maand huur mee.
Aankomst in België

...................
Zoek op hoeveel het reisticket naar België kost per persoon.
Reis naar België

Na een positieve beslissing brengt de ambassade het familielid in kwestie op de
hoogte van de beslissing en kan het visum opgehaald worden. De ambassade plakt
het visum door middel van een sticker in het paspoort. Met dit visum kan het familielid op legale wijze naar België reizen. Het is wel belangrijk dat het familielid in
België aankomt voordat het visum verstrijkt. Deze datum staat duidelijk aangegeven op de visumsticker zelf. Gewoonlijk geeft de DVZ een termijn van zes maanden.
Indien er sprake is van overmacht of andere complicaties, kan de DVZ uitzonderlijk
het visum verlengen (bijvoorbeeld bij gesloten grenzen).

1.12.1. Welke verblijfsvergunning krijgen de familieleden van de
NBMV?
Wanneer het familielid in België aankomt, heeft men acht werkdagen de tijd om
zich aan te melden bij de gemeente waar men verblijft. Het familielid moet het paspoort en visum voorleggen. De gemeente levert een voorlopig verblijfsdocument
af (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).
Daarna komt de wijkagent langs om het adres te controleren. Pas na een positieve woonstcontrole geeft de gemeente de verblijfsvergunning, een elektronische
A-kaart geldig voor één jaar.

1.12.2. Hoe wordt deze verblijfsvergunning verlengd?
De familieleden moeten hun verblijfsvergunning elk jaar vernieuwen bij het gemeentebestuur. Hierbij moeten ze bewijzen dat ze nog altijd aan alle voorwaarden
van het visum voldoen. De DVZ kan het verblijfsrecht beëindigen wanneer het familielid de voorwaarden voor gezinshereniging niet langer vervult. Het familielid
kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de RvV (zie later).

Totaal

...................
Dit verschilt sterk van land tot land. Soms kunnen familieleden tijdens de duur van de
behandeling van de aanvraag niet verblijven in het land waar de aanvraag ingediend werd.
Reis naar het land waar de
aanvraag moet ingediend
worden (bv. eventuele
visumkosten) en kosten van
het verblijf aldaar.

...................
Meer informatie over de wijze van betaling op de website van DVZ.


Het DNA-onderzoek kost 200 euro per persoon. Ook de DNA-afname van je pupil kost 200 euro.
DNA-procedure

Deze som moet voor de afspraak overgeschreven worden op het rekeningnummer van DVZ
(meer info op de website).


Als er volwassen broers of zussen zijn moet er voor die persoon 363 euro extra betaald
worden. Dit is een administratieve bijdrage voor de DVZ voor de behandeling van humanitaire
visumaanvragen.

De visum handling fee en de service fee moeten meestal cash betaald worden op de
afspraak, soms moet de service fee online betaald worden op het ogenblik van het boeken
van een afspraak.


...................
Per persoon die een aanvraag doet moet men 180 euro betalen (“visum handling fee”: dekt de
werkingskosten van de diplomatieke post)
Indiening aanvraag

Per persoon komt daarbij ook een som van tussen de 20-50 euro voor de “service fee” die de
werkingskosten van de externe dienstverlener (VFS of TLS) dekt.

...................
In het land van herkomst moet de familie veel documenten verzamelen, laten vertalen en
legaliseren. In elk land is de kostprijs anders.
Documenten

Kostenplaatje: gezinshereniging

Prijs

Kostprijs voor
de familie

1.12. Wat gebeurt er na een positieve beslissing?

Voor familieleden die een visum gezinshereniging hebben gekregen, is de belangrijkste voorwaarde dat zij moeten samenwonen met de minderjarige in België.
Familieleden die een humanitair visum hebben gekregen, zullen samen met de positieve beslissing van de visumaanvraag een aantal individuele voorwaarden krijgen om hun verblijfsrecht te kunnen verlengen. Het gaat meestal om een verplichting om samen te wonen met de minderjarige, een verbod om steun aan te vragen
van het OCMW, een verplichting tot studies of werk, het niet plegen van criminele
feiten en het ‘integreren’ in België. Bij de jaarlijkse verlenging van het verblijfsrecht
moet het familielid telkens aantonen dat men nog steeds aan alle voorwaarden
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voldoet en worden er nieuwe voorwaarden gegeven voor de volgende verlenging.
Het kan zijn dat de voorwaarden lichtjes veranderen in de loop der jaren.

Hiervoor stuurt de advocaat best een e-mail aan de dienst openbaarheid van be
stuur van de DVZ.63

In principe kunnen de familieleden na vijf jaar een verblijfsrecht van onbeperkte
duur aanvragen, waardoor hun verblijfsrecht niet langer gekoppeld is aan voorwaarden. De ouders van de minderjarige die een visum gezinshereniging hebben
gekregen, moeten aantonen dat zij genoeg bestaansmiddelen hebben om in hun
levensonderhoud te voorzien om een verblijfsrecht van onbeperkte duur te krijgen.

Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?

Vaak komen familieleden van erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden zelf
ook in aanmerking voor een internationaal beschermingsstatuut. In dat geval kan er
na hun aankomst in België ook een eigen verzoek om internationale bescherming
ingediend worden. Als de familieleden erkend worden als vluchteling of subsidiaire
bescherming verkrijgen dan is hun verblijf niet langer verbonden zijn aan voorwaarden en zijn de familieleden niet meer afhankelijk zijn van de minderjarige. Vooraleer
de familieleden een verzoek om internationale bescherming indienen, overleggen
ze best met een advocaat om te bekijken of dit in hun concrete geval aangewezen is.
Een eigen verzoek om internationale bescherming kan namelijk ook risico’s inhouden voor het statuut van de minderjarige, bijvoorbeeld wanneer de minderjarige
niet de volledige waarheid heeft verteld of de situatie in het land van herkomst intussen ingrijpend veranderd is (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).

1.13. Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?
Bij een negatieve beslissing zijn er drie opties: een annulatieberoep (→ Lexicon)
bij de RvV, een verzoek tot herziening bij de DVZ of het opstarten van een nieuwe
aanvraag.

1.13.1. Wanneer kan een beroep worden ingediend?
Tegen een beslissing tot visumweigering kunnen de familieleden een annulatieberoep (→ Lexicon) indienen bij de RvV.
Wat is de beroepstermijn?
Het familielid moet het beroep indienen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Dit is dus vanaf het moment dat het familielid (of de advocaat)
de beslissing heeft ontvangen. Indien het voor het familielid moeilijk is om de beslissing op de ambassade op te halen, kan de advocaat een kopie opvragen bij de DVZ.
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Het familielid tekent beroep aan door middel van een verzoekschrift (→ Lexicon).
Dit verzoekschrift moet per aangetekend schrijven verstuurd worden naar de RvV.
Het is aangeraden (maar niet verplicht) dat een advocaat het verzoekschrift opstelt
en indient omdat er strenge vormvoorwaarden van toepassing zijn.
De procedure verloopt hoofdzakelijk schriftelijk. De RvV legt na enkele maanden een
zittingsdatum vast. Op de zitting behandelt de rechter de zaak kort. De advocaat
pleit niet uitgebreid. De minderjarige en de voogd mogen zelf aanwezig zijn, maar
kunnen zich ook laten vervangen door hun advocaat. Waar het in een asielprocedure zeer sterk wordt aanbevolen om aanwezig te zijn tijdens de behandeling op de
zitting van de RvV, vormt dat bij een visumprocedure doorgaans geen meerwaarde.
Na de zitting neemt de RvV een beslissing in de vorm van een arrest en verstuurt
dit aangetekend naar het gekozen adres (gewoonlijk dat van de advocaat).
Welke mogelijke beslissingen kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
nemen?
De RvV kan geen beslissing nemen over de visumaanvraag op zich. Enkel de DVZ
kan beslissen om een visum al dan niet af te leveren. De RvV gaat enkel na of de
DVZ haar beslissing op een zorgvuldige en redelijke manier heeft genomen, de beslissing behoorlijk heeft gemotiveerd en geen wetsbepalingen heeft geschonden
bij het nemen van de beslissing.
Hierdoor is het ook niet mogelijk om nieuwe documenten of informatie in de beroepsprocedure toe te voegen. Om te oordelen of de DVZ een correcte beslissing
heeft genomen, kan de RvV zich enkel baseren op dezelfde informatie als deze
die in het dossier van de DVZ aanwezig was op het ogenblik waarop de DVZ een
beslissing nam.
Indien de RvV van oordeel is dat de DVZ een wettige beslissing heeft genomen, zal
de Raad de beslissing bevestigen en het beroep verwerpen.
Als dit niet het geval is, vernietigt de RvV de beslissing van de DVZ. In dat geval
moet de DVZ een nieuwe beslissing nemen over de visumaanvraag.
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Hiervoor heeft de DVZ opnieuw negen maanden de tijd. De DVZ moet rekening
houden met de kritiek van de RvV en ook met nieuwe documenten die de familieleden eventueel nog toevoegen aan het dossier.
Wat als het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook negatief is?
Indien het arrest van de RvV negatief is, sluit dit meestal de procedure af en is de
aanvraag tot gezinshereniging definitief afgewezen. In dat geval kan een nieuwe
aanvraag nuttig zijn (zie later).
Enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer de RvV op manifeste wijze de
wet heeft overtreden, kan het familielid tegen het arrest van de RvV nog beroep
instellen. Dit cassatieberoep bij de Raad van State moet het familielid indienen binnen de dertig dagen na de kennisgeving van het arrest van de RvV. De procedure
verloopt in twee fases. In de eerste fase bepaalt de Raad van State welke beroepen
worden behandeld. Enkel de beroepen die door deze strenge filter geraken, verklaart de Raad van State toelaatbaar. In een tweede fase gaat de Raad van State na
of de RvV de wet niet heeft geschonden. Indien de Raad van State tot deze vaststelling komt, casseert (d.i. vernietigt) de Raad van State het arrest van de RvV en moet
de RvV de zaak opnieuw beoordelen.
Voor de cassatieprocedure is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.

1.13.2. In welke gevallen kan een herziening nuttig zijn?
In sommige gevallen kan het familielid rechtstreeks aan de DVZ vragen om de negatieve beslissing te herzien, zonder dat een beroep noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer de aanvraag quasi compleet was, maar er nog iets
kleins ontbrak (zoals de legalisatie van een document), wanneer de ambassade
niet alle documenten had verstuurd naar de DVZ of wanneer de DVZ vraagt om
bijkomende documenten voor te leggen terwijl het onmogelijk is om deze te verkrijgen.
Het familielid schakelt hiervoor best de hulp van een advocaat in. De advocaat kan
dan vragen aan de DVZ om toch een positieve beslissing te nemen (in voorkomend
geval na toevoeging van de ontbrekende documenten of bewijs van de onmogelijkheid om die documenten te verkrijgen). De kans op een positief antwoord is vrij
klein, waardoor het belangrijk is om de beroepstermijn toch in de gaten te houden.
Indien nodig kan het familielid beroep indienen bij de RvV.

96

1.13.3. In welke gevallen kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend?
Het familielid kan steeds een nieuwe visumaanvraag indienen. Een nieuwe aanvraag gezinshereniging is enkel mogelijk zolang de minderjarige nog geen achttien
jaar is geworden. Dit kan een nuttig zijn wanneer er bepaalde documenten ontbraken bij de eerste aanvraag en de DVZ de negatieve beslissing niet wil herzien.
Doordat het niet mogelijk is om nieuwe documenten toe te voegen aan een annulatieberoep bij de RvV kan het in dergelijke gevallen een beter idee zijn om een
nieuwe aanvraag op te starten in plaats van een beroep in te dienen.
Ook kan een nieuwe aanvraag interessant zijn nadat de RvV het beroep heeft afgewezen. Dit is natuurlijk enkel nuttig als het familielid over bijkomende bewijzen
of informatie beschikt die de kans op de toekenning van een visum groter maken.

1.14. Welke familieleden van de NBMV, die zelf EU-burger is,
komen in aanmerking voor gezinshereniging in België?
De minderjarige die EU-burger is kan, indien hij over een verblijfsrecht in België
beschikt, het recht op gezinshereniging openen voor quasi alle familieleden. Wel
moet er steeds voldaan worden aan een aantal (strenge) voorwaarden.
De ouders van een minderjarige EU-burger kunnen een gezinshereniging aanvragen wanneer de minderjarige ten laste is van hen en wanneer deze zelf voldoende
bestaansmiddelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Er zijn nog enkele bijkomende voorwaarden zoals het hebben van een ziektekostenverzekering
en het hoederecht over de minderjarige
Andere familieleden (broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, etc.) kunnen in
theorie ook een verblijfsrecht verkrijgen via de procedure gezinshereniging. In de
praktijk zal het echter enorm moeilijk zijn om een positieve beslissing te krijgen,
omdat de familieleden in kwestie moeten aantonen dat ze ten laste zijn van de
minderjarige (zie verder).
De voogd wordt zelden of nooit geconfronteerd met deze situaties. Daarom bespreken we dit verder niet in dit handboek. Wanneer de situatie zich toch voordoet,
raadpleegt de voogd best een advocaat (→ BOEK 7 – Werken met advocaten).
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1.15. Bij welke organisaties kan de voogd terecht voor begeleiding bij de procedure?
Voor praktische informatie, hulp bij het verzamelen van de nodige documenten
en begeleiding in de procedure kan het nuttig zijn om een sociale dienst te contacteren. Verschillende diensten zoals Myria, Caritas, het Rode Kruis en het Centrum
Algemeen Welzijn bieden gespecialiseerde hulp in de vorm van collectieve informatiesessies en/of individuele opvolging voor concrete dossiers.64

2
2.1.

Verblijfsrecht van de NBMV op basis van familiebanden
In welke gevallen kan een NBMV via een procedure gezinshereniging zelf verblijfsrecht krijgen in België?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de minderjarige zelf een verblijfsrecht
in België krijgt via een procedure gezinshereniging. Dit kan wanneer de minderjarige ouder is van een minderjarig Belgisch kind, wanneer (één van) de grootouders
Belg of EU-burger zijn of wanneer de minderjarige ten laste is van andere familieleden die EU-burger zijn.65
Sommige van deze procedures zijn vrij complex. Daarom bespreken de voogd en
de minderjarige dit best op voorhand met een advocaat.

2.1.1. Gezinshereniging met een Belgisch minderjarig kind
Een minderjarige kan ouder zijn van een minderjarig kind dat de Belgische nationaliteit kreeg, bijvoorbeeld omdat de vader van het kind Belg is of wordt. Deze
minderjarige kan een verblijfsrecht aanvragen op basis van gezinshereniging.
Er gelden zeer weinig voorwaarden. De minderjarige moet in principe een geldig identiteitsbewijs voorleggen (zoals een paspoort) en de geboorteakte van het kind waarop
de minderjarige als ouder staat vermeld. Daarnaast moet de minderjarige ook een
gezinscel vormen met het kind. Als de minderjarige niet samenwoont met het kind,
moet men minstens een sterke affectieve en/of financiële band aantonen. 66
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2.2.2. Gezinshereniging met grootouder(s)
Voor gezinshereniging met de grootouders die Belg of EU-burger zijn, moet de minderjarige aan een aantal voorwaarden voldoen.
Om te beginnen moet een rechter aan de grootouder(s) het ‘recht van bewaring’
(zie Lexicon) hebben toegekend. Dit is vaak niet het geval, waardoor de minderjarige de procedure gezinshereniging niet kan opstarten. Een Belgische rechtbank kan
een beslissing nemen over het recht van bewaring, wanneer de minderjarige al in
België woont.67
Daarnaast moet de minderjarige de familieband aantonen met behulp van geboorteaktes of andere officiële documenten. De minderjarige moet zelf een identiteitsbewijs voorleggen zoals een paspoort of nationale identiteitskaart en beschikken
over een ziekteverzekering in België (bv. een aansluiting bij de mutualiteit). De
grootouder(s) moeten bewijzen dat ze over een woning beschikken (gehuurd of
aangekocht) die veilig is en groot genoeg om de minderjarige op te vangen. Ten
slotte, moet de minderjarige een feitelijke gezinscel vormen met de grootouder(s)
in kwestie. Dat betekent niet noodzakelijk dat de minderjarige met hen moet samenwonen maar wel dat er affectieve of financiële banden zijn.

2.2.3. Gezinshereniging met een ander familielid die EU-burger is
Als de minderjarige een familielid heeft die EU-burger is, gelden er soepelere, Europese regels op vlak van gezinshereniging. In theorie komen alle familieleden
(broers, zussen, tantes, ooms, neven, nichten, …) dan in aanmerking. In de praktijk
zijn hier wel strenge voorwaarden aan verbonden.
Zo moet de minderjarige aantonen dat deze in het land van herkomst ten laste was
van het familielid of deel uitmaakte van diens gezin. Is dat niet het geval dan moet
de minderjarige kunnen aantonen dat het familielid verzorging kan bieden als er
sprake is van een (ernstig) gezondheidsprobleem.
‘Ten laste zijn’ betekent dat de minderjarige in het dagelijkse leven volledig afhankelijk was van de financiële hulp van het familielid in kwestie. Daarbij gaat het enkel
over het ten laste zijn in het land van herkomst en voorafgaand aan de aanvraag
gezinshereniging. Het feit dat de minderjarige in België inwoont bij dit familielid en/
of dat dit familielid financiële hulp biedt, is minder relevant.
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Het bewijs dat de minderjarige in het land van herkomst ten laste was, is een feitenkwestie. Dit kan de minderjarige dus met alle mogelijke documenten aantonen.
In de praktijk beoordeelt de DVZ dit erg streng. De DVZ beoordeelt onder andere:
› Of de minderjarige (en diens gezin) in het land van herkomst financiële middelen

heeft. Het gaat met andere woorden om de vraag of het gezin een inkomen
heeft of een eigendom bezit.
› Of het familielid in België gedurende de afgelopen zes maanden geld heeft
gestuurd aan de minderjarige, voldoende om te voorzien in het levensonderhoud
van die laatste.
› Of het familielid in België zelf genoeg financiële middelen heeft om de
minderjarige te onderhouden.

2.2.4. Hoe verloopt deze procedure?
De voogd moet de aanvraag gezinshereniging indienen bij de gemeente waar de
minderjarige samen met het familielid verblijft. De gemeente zal een woonstcontrole laten uitvoeren en een attest van immatriculatie afleveren. Met dit attest van
immatriculatie verblijft de minderjarige wettig op het grondgebied zolang de procedure loopt. Daarna stuurt de gemeente het dossier door naar de DVZ, die binnen
een termijn van maximaal zes maanden vanaf de aanvraag een beslissing moet
nemen. De gemeente nodigt de minderjarige vervolgens uit om de beslissing in
ontvangst te nemen.
Als de beslissing positief is, kent de DVZ een verblijfsrecht toe. De gemeente zal
een F-kaart afleveren die geldig is voor vijf jaar (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten).
Als de beslissing negatief is, kan de voogd een annulatieberoep (→ Lexicon) aantekenen bij de RvV volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.

2.2. Kan een NBMV via een procedure gezinshereniging verblijfsrecht krijgen in een ander land?
Wanneer familieleden van de minderjarige wettig in een ander land verblijven, kan
de minderjarige mogelijks onder bepaalde voorwaarden in dat land een verblijfsrecht krijgen. De voogd vraagt hiervoor best advies aan een advocaat in het land
waar het familielid verblijft. Elk land heeft namelijk andere regels hiervoor. In de
lidstaten van de Europese Unie is het Europees recht van toepassing, waardoor de
regels deels gelijkaardig zullen zijn aan de Belgische.
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Rol van de voogd - Gezinsherening
Vóór de opstart van de procedure gezinshereniging (en/of humanitair visum)
› Je informeert je pupil tijdig en op een onbevooroordeelde manier

›

›
›

›

›

over de mogelijkheden tot gezinshereniging. Je bevraagt proactief de
wens tot gezinshereniging bij je pupil en zijn of haar familie. Het is
belangrijk om dit te doen ten laatste wanneer de minderjarige zijn
status van internationale bescherming/subsidiaire bescherming
bekomt.
Je informeert je pupil over de procedure gezinshereniging, zelfs
wanneer hij of zij nog nooit heeft gesproken over de wens om
herenigd te worden met het gezin.
Bespreek de praktische en psychosociale gevolgen van de
procedure gezinshereniging met je pupil.
Leg de minderjarige goed uit dat een gezinshereniging enkel mogelijk
is na een positieve beslissing. Leg uit dat de aanvraag ingediend
moet worden vóór de 18de verjaardag (tenzij je pupil tijdens de
asielprocedure 18 jaar wordt). Geef ook aan dat het volledige proces
erg lang kan duren. Het is belangrijk dat de minderjarige en de familie
beseffen dat je als voogd geen invloed hebt op de duurtijd van de
procedure.
Wanneer je zelf niet overtuigd bent dat de procedure
gezinshereniging in het belang is van jouw pupil, vraag dan advies
aan een advocaat en bespreek dit met je referentiepersoon van
de dienst Voogdij.
Je contacteert met toestemming van je pupil zijn of haar familie om
op een objectieve manier realistische informatie te geven over de
procedure gezinshereniging. Je informeert hen over de duur en kost
van de procedure en de gevolgen op psychosociaal en praktisch
vlak (voorwaarde van samenwoonst, mogelijke cultuurshock,
moeilijkheden woning te vinden).
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Tijdens de procedure gezinshereniging (en/of humanitair visum)

Wat kan je nog doen om uw pupil extra te ondersteunen tijdens
de procedure?

› Indien je pupil en diens familie bereid zijn de procedure te starten,

maak je een afspraak met een eerstelijnsdienst en/of advocaat die
kan ondersteunen bij het verdere verloop van de procedure. Je
vergezelt je pupil best tijdens deze afspraak.
› Probeer tijdens de procedure voldoende in overleg te gaan met het

netwerk van jouw pupil (het opvangcentrum, pleeggezin, etc.). Voor
jonge NBMV kan je het invulverhaal aan het einde van dit hoofdstuk
gebruiken om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan
over het verloop van de procedure.
› Een procedure gezinshereniging kan voor veel stress zorgen bij

je pupil. Dit kan effect hebben op zijn of haar emotioneel welzijn,
schoollopen, gezondheid, enzovoort. Probeer als voogd het netwerk
van uw pupil te informeren over de situatie. Daarnaast is het belangrijk
om aan te geven aan je pupil dat hij of zij de verantwoordelijkheid
voor het slagen van de procedure niet alleen draagt. Probeer daarom
het gezin van uw pupil voldoende te responsabiliseren.

regelmatig.
› Maak praktische afspraken en behoudt het overzicht.
› Kijk regelmatig de stand van zaken van de visumaanvragen na op de
website van de DVZ.
› Als het nodig is kan je je pupil vergezellen tijdens de informatiesessie
en de ziekenhuisafspraken voor het afnemen van de DNA-stalen.
Na de beslissing
- Bij een negatieve beslissing :
› Bespreek deze beslissing met je pupil.
› Als je pupil niet akkoord is met de beslissing contacteer dan de

advocaat om te bekijken of er een beroep aangetekend kan worden.
- Bij een positieve beslissing :

› Als voogd geef je geen financiële of materiële hulp om de

› Help je pupil bij de voorbereiding van de aankomst van het gezin. Het

gezinshereniging mogelijk te maken. Spreek eerst altijd de familie
aan op diens verantwoordelijkheid en bekijk of zij de kosten kunnen
betalen. In overleg met je pupil en diens familie kan je bekijken of
het mogelijk is om een deel van het spaargeld van de minderjarige
aan te wenden om een deel van de kosten te dekken. Hou hierbij
zeker rekening bij eventuele terugvorderingen als je pupil een
schooltoeslag ontvangt. Indien nodig kan je je pupil en zijn of haar
gezin doorverwijzen naar de (beperkte) bestaande diensten die
leningen aanbieden.

is daarbij niet jouw taak als voogd om een woning te vinden voor de
familie. Je kan op vraag van je pupil de zoektocht wel faciliteren door
de bevoegde instanties en/of sociale diensten te contacteren.
› Ook na
aankomst is er veelal nood aan begeleiding voor
het gezin in België. Probeer hier als voogd op de anticiperen
door begeleidingsdiensten in te schakelen zoals het CAW,
vrijwilligersorganisaties, enzovoort. Als er al familie in België is, is het
raadzaam (maar niet altijd mogelijk) dat het gezin in de buurt van de
familie komt wonen.
› Breng betrokken actoren (opvangcentrum, OCMW, school,…) op de
hoogte van de beslissing en de aankomst van de familie in België.
› Bekijk met je minderjarige hoe en wanneer die zich bij zijn gezin
kan voegen. Zorg voor een mooie afronding in het pleeggezin/
opvangcentrum waar je minderjarige verbleef.

› Breng – als je pupil akkoord is - de betrokken actoren (bv.

opvangcentrum, pleegouders, OCMW, school,…) op de hoogte dat
de procedure gezinshereniging werd opgestart.
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› Herhaal en visualiseer de verschillende stappen van de procedure
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Bij aankomst van de ouders in België
› Je brengt de dienst Voogdij op de hoogte van de aanwezigheid

van de ouders en in België en stuurt een scan van het visum
gezinshereniging en het paspoort.
› Je organiseert nog minstens één opvolgingsgesprek met de
ouders om de situatie van je pupil te bespreken en om de
verantwoordelijkheid over je pupil over te dragen. Na dit gesprek
stel je het eindverslag op voor de dienst Voogdij en het vredegerecht.
De dienst Voogdij zal de voogdij beëindigen.
› Geef je pupil en de familie uitleg over de verschillende
mogelijkheden na aankomst in België. Het is niet jouw taak om de
ouders te adviseren om een procedure op te starten. Je kan hen
hiervoor best doorverwijzen naar een advocaat.
› Als de familie hier nood aan heeft, kan je een begeleidingsdienst
contacteren die het gezin ondersteunt tijdens hun eerste maanden
in België. Je kan ook meegaan naar het intakegesprek met deze
dienst.
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Tool van voogden

………..…… kwam vorig jaar naar België. Omdat ………..…… niet terug
kan naar het herkomstland vroeg hij/zij asiel aan. Hij/zij kreeg
na lang wachten een positieve beslissing. Goed nieuws! Zo kreeg
………..…… nu ook een eigen identiteitskaart. Daarop staat zijn/
haar naam, zijn/haar foto en zijn/haar geboortedatum. Op de
kaart staat ook dat hij/zij in België mag blijven wonen.

Invulverhaal voor jonge NBMV - gezinshereniging

De familie van ………..………..………..…........ is heel bij dat hij/zij een
positieve beslissing heeft gekregen, want dat betekent dat ook
mama, papa, ………..………..………..…........ en ………..………..………..…........
naar België kunnen komen. Ze weten dat ze nog lang zullen
moeten wachten en dat er nog heel wat moet gebeuren voordat
het zover is, maar ze kijken ernaar uit om weer allemaal samen te
wonen.

Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat iedereen naar België
kan komen? Eerst moeten ………..………..………..…........ heel veel
papieren verzamelen. Die papieren zijn nodig omdat België graag
wil weten wie hier allemaal komt wonen. Al die papieren moeten
van ………..………..………..…........ naar ………..………..………..…........
opgestuurd worden en dat is niet zo gemakkelijk.

De familie van ………..………..………..…........ heeft alle papieren
gevonden. Super! Nu kunnen ze naar de ambassade.

België heeft in bijna elk land ter wereld een huis staan, waar
mensen naartoe kun nen komen om geholpen te worden
of om te vragen of ze naar België mogen verhuizen. Ook in
………..………..………..…........ staat zo’n huis, dat is de ambassade.
De familie heeft hier een afspraak op ………..………..………..…........
. Eindelijk! Hier hebben ze lang op gewacht. Iedereen moet
mee naar de ambassade om samen alle papieren af te geven.
Ze moeten daar ook vertellen waarom ze graag naar België
willen komen. Nadien mogen ze terug naar huis gaan. Daar
zullen ze moeten wachten totdat er een beslissing is, net zoals
………..………..………..…........ na het interview ook heeft moeten
wachten op een beslissing.
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Alle papieren worden nu opgestuurd naar België. Als ze hier
zijn aangekomen worden ze allemaal gelezen. Omdat het veel
papieren zijn en er ook veel andere families naar België willen
komen, duurt het een hele tijd om alles goed te lezen. Vaak
duurt het verschillende maanden en soms zelfs een jaar totdat
er een beslissing komt. Zo lang wachten! Dat is niet zo leuk.
………..………..………..…........ en zijn/haar familie willen liefst dat het
veel sneller zou gaan!

Maar dan komt er goed nieuws: ook de familie krijgt positieve
beslissing, net als ………..………..………..…........ . Iedereen mag naar
België komen! Hiervoor krijgen ze een speciaal boekje met
een stempel van de ambassade: het paspoort met het visum.
Daarmee kunnen ze het vliegtuig nemen en naar België komen.

Op de dag dat zijn/haar familie aankomt in België gaat
………..………..………..…........ samen met de begeleiders naar de
luchthaven om hen op te wachten. Dat is best wel spannend, want
het is al heel lang geleden dat hij/zij iedereen in het echt heeft
gezien.

Dan gaat ………..………..………..…........ weer samen wonen met zijn/
haar ………..………..………..…........ . Dat is een grote verandering,
want hij/zij woont nu al heel lang in het centrum en dat is toch
wat anders dan bij zijn/haar familie. Iedereen moet terug wat aan
elkaar moeten wennen en dat is niet altijd zo gemakkelijk. Omdat
………..………..………..…........ zo lang in het centrum heeft gewoond,
gaan de begeleiders hem/haar missen als hij weg is. Het is dan ook
goed dat hij/zij nog op bezoek kan komen en ze elkaar kunnen
bellen. En ook op school kan ………..………..………..…........ altijd naar
de juffrouw of meester om dingen te vertellen of te vragen.

De informatie uit deze tool is gebaseerd op een tool voor voogden van Caritas. International.

107

Invulverhaal voor jonge NBMV - gezinshereniging

Tool van voogden

Belgische en buitenlandse documenten

1
1.1.

Welke verschillende verblijfsdocumenten kan de NBMV
in België krijgen en wat betekenen ze?
Bijlage 15

Een bijlage 15 is een tijdelijk verblijfsdocument in papieren A4-formaat. Het is
maximum 45 dagen geldig. De minderjarige kan een bijlage 15 krijgen om verschillende redenen. Meestal is dit in afwachting van een elektronische verblijfskaart.
Dit komt voor wanneer de minderjarige een positieve beslissing heeft gekregen of
wanneer de minderjarige diens verblijfskaart is verloren en een nieuwe heeft aangevraagd. De bijlage 15 geldt als bewijs van wettig verblijf totdat de elektronische
verblijfskaart afgehaald kan worden.

1.2.

Bijlage 19 en bijlage 19ter

Een bijlage 19 is een tijdelijk verblijfsdocument in papieren A4-formaat en vormt
het bewijs van indiening van een verblijfsaanvraag als EU-burger (→ BOEK 4 – Unieburgers). Ook de minderjarige die zelf EU-burger is en een aanvraag tot gezinshereniging indient als familielid van een EU-burger, krijgt een bijlage 19. Bijlage 19ter
vormt het bewijs van een verblijfsaanvraag als familielid van een EU-burger of Belg
(→ BOEK 4 – Gezinshereniging).
De minderjarige met een geldige bijlage 19 of bijlage 19ter bevindt zich in wettig
verblijf.

1.3.

Bijlage 20

Een bijlage 20 is een negatieve beslissing die de minderjarige ontvangt wanneer
de DVZ de aanvraag tot inschrijving als Unieburger of tot gezinshereniging weigert
(→ BOEK 4 – Unieburgers, BOEK 4 – Gezinshereniging). Een bijlage 20 maakt een
einde aan het tijdelijk wettig verblijf dat de minderjarige had voor de duur van de
verblijfsprocedure.
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Tegen een bijlage 20 kan de voogd beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving. Hiervoor raadpleegt de voogd best zo snel mogelijk een advocaat.

1.4.

Bijlage 26 en bijlage 26quinquies

Een bijlage 26 is het bewijs dat de minderjarige een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Het is een papieren document in A4-formaat. De DVZ
duidt op de bijlage 26 aan wat de stand van zaken van de asielprocedure is. De
bijlage 26 vermeldt o.a. de datum van indiening van het verzoek om internationale
bescherming, of er een Dublinovername werd gevraagd en zo ja, aan welk land, en
of het dossier werd overgemaakt aan het CGVS.
Een bijlage 26quinquies is het bewijs dat de minderjarige een volgend verzoek om
internationale bescherming heeft ingediend. Ook dit is een verblijfsdocument in
papieren A4-formaat.
Een minderjarige die een bijlage 26 heeft, bevindt zich in wettig verblijf. Een bijlage
26quinquies daarentegen betekent niet automatisch dat de minderjarige verblijfsrecht heeft. De minderjarige die een volgend verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, zal immers pas verblijfsrecht hebben van zodra het verzoek
ontvankelijk is verklaard (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).

1.5.

Bijlage 26quater

De minderjarige krijgt een bijlage 26quater wanneer de DVZ heeft beslist dat een ander Europees land bevoegd is om het verzoek om internationale bescherming te behandelen op basis van de Dublinprocedure (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).
Tegen een bijlage 26quater kan de voogd beroep aantekenen bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving. Hiervoor raadpleegt de voogd best zo snel mogelijk een advocaat.

1.6.

Bijlage 35

Een bijlage 35 is een tijdelijk verblijfsdocument in papieren A4-formaat. De minderjarige krijgt een bijlage 35 wanneer deze een schorsend beroep (→ Lexicon)
indiende bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (bv. tegen een negatieve beslissing van het CGVS). Dit verblijfsdocument dekt het verblijf tot aan de uitspraak
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
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Een bijlage 35 is drie maanden geldig. De voogd kan de bijlage 35 maandelijks laten
verlengen op de gemeente verlengd zolang de beroepsprocedure loopt.

1.7.

Bijlage 38

Een bijlage 38 is een ‘bevel tot terugbrenging’. De voogd krijgt deze beslissing wanneer de DVZ heeft beslist dat de voogd de minderjarige binnen de dertig dagen
terug moet brengen naar diens land van herkomst.
Tegen een bijlage 38 kan de voogd beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving Hiervoor raadpleegt de voogd best zo snel mogelijk een advocaat.

1.8.

Attest van immatriculatie (‘oranje kaart’)

Een minderjarige ontvangt een attest van immatriculatie wanneer een verblijfsprocedure lopende is. Het is een oranje, gevouwen, papieren kaart en is daarom
beter bekend als de ‘oranje kaart’.
De minderjarige krijgt een attest van immatriculatie in de volgende gevallen:
› bij het eerste verzoek om internationale bescherming
› bij een volgend verzoek om internationale bescherming en het CGVS dit
verzoek ontvankelijk heeft verklaard (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).
› bij een aanvraag tot gezinshereniging als derdelander (→ Lexicon, → BOEK 4 –
Gezinshereniging).
› bij een aanvraag tot medische regularisatie en de DVZ deze aanvraag
ontvankelijk heeft verklaard (→ BOEK 4 – Medische regularisatie).
› bij een aanvraag als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
en meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek (→ BOEK 4 – Slachtoffers van
mensenhandel en mensensmokkel).
› bij het opstarten van de bijzondere verblijfsprocedure en de DVZ onderzoek
doet naar de duurzame oplossing (→ BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure).
De geldigheidsduur van een attest van immatriculatie varieert van drie tot negen
maanden en is afhankelijk van de procedure waarin de minderjarige zich bevindt
(bv. in het geval van een verzoek om internationale bescherming is dit vier maanden geldig). Voor alle verblijfsprocedures verlengt de gemeente het attest van immatriculatie tot wanneer er een beslissing over de verblijfsaanvraag is genomen.
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1.9.

A-kaart

De minderjarige ontvangt een A-kaart als deze is toegelaten tot een tijdelijk verblijf
van meer dan drie maanden in België. Een A-kaart is een elektronische verblijfskaart. De minderjarige krijgt een A-kaart na:
› een positieve beslissing in het kader van een asielprocedure
(vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming) (→ BOEK 3 - Internationale
bescherming)
› een bijzondere verblijfsprocedure (→ BOEK 3 - bijzondere verblijfsprocedure)
› een humanitaire of medische regularisatie (→ BOEK 4 – Humanitaire
regularisatie en medische regularisatie)
› een procedure als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel (→ BOEK
4 – Slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel)
Familieleden van een minderjarige die via de procedure gezinshereniging naar België komen, krijgen ook een A-kaart ( → BOEK 4 – Gezinshereniging).
De geldigheidsduur van de A-kaart varieert van zes maanden tot vijf jaar en is afhankelijk van het verblijfsstatuut van de minderjarige. De voogd moet de vernieuwing van de A-kaart aanvragen bij de gemeente tussen de vijfenveertigste en de
dertigste dag voor de vervaldag. Afhankelijk van het verblijfsstatuut van de minderjarige kan de DVZ voorwaarden verbinden aan de hernieuwing.

1.10. B-kaart
Een minderjarige ontvangt een B-kaart wanneer deze is toegelaten tot onbeperkt
verblijf in België. Een B-kaart is een elektronische verblijfskaart.
Per verblijfsstatuut bepaalt de wet wanneer de minderjarige recht heeft op verblijf van
onbepaalde duur en dus aanspraak kan maken op een B-kaart. Voor erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden of bij de medische regularisatie is dit bijvoorbeeld vijf
jaar na de indiening van het verzoek om internationale bescherming (→ BOEK 3 - Internationale bescherming). De minderjarige die nog steeds minderjarig is en werd toegelaten tot verblijf in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure, krijgt een B-kaart
drie jaar na de aanvraag (→ BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure).
In sommige gevallen bepaalt de wet niet wanneer de minderjarige tot verblijf van
onbeperkte duur wordt toegelaten (bv. in het geval van een humanitaire regularisatie of wanneer een minderjarige in een bijzondere verblijfsprocedure achttien
wordt en nog steeds een A-kaart heeft) (→ BOEK 3 - Internationale bescherming en
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BOEK 4 – Humanitaire regularisatie). De DVZ kan dan zelf beslissen of de minderjarige al dan niet een B-kaart krijgt. In de praktijk levert de DVZ ten vroegste na vijf
jaar tijdelijk verblijf een B-kaart af.

2

Kan de NBMV in België een paspoort aanvragen?

Een B-kaart is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd zonder dat er voorwaarden
aan gekoppeld zijn. De voogd moet de vernieuwing aanvragen bij de gemeente
tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag voor de vervaldag.

2.1.

Erkend vluchteling

1.11. C-kaart
Een C-kaart is een elektronische verblijfskaart die wordt afgeleverd aan gevestigde
vreemdelingen en hun familieleden.
De C-kaart is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd zonder bijkomende voorwaarden.

1.12. EU-kaart of EU+kaart

Een minderjarige die het vluchtelingenstatuut verkreeg, kan een Belgisch reisdocument krijgen. Dit is een paspoort met een blauwe omslag en is daarom ook gekend
als het ‘blauw paspoort’. De voogd kan dit paspoort aanvragen bij de gemeente
waar de minderjarige is ingeschreven (→ BOEK 6 – Reizen).
Een erkend vluchteling mag geen paspoort aanvragen op de ambassade van het
land van herkomst. Het is immers verboden om contact te hebben met de lokale
autoriteiten (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).

2.2. Erkend staatloze

Een minderjarige die een succesvolle verblijfsaanvraag heeft ingediend als Unieburger, krijgt een EU-kaart. Een EU-kaart is een elektronische verblijfskaart (→
BOEK 4 – Unieburgers).

Ook een minderjarige die erkend werd als staatloze, kan een Belgisch reisdocument verkrijgen. Dit paspoort heeft een grijze omslag. De voogd kan het aanvragen
bij de gemeente van de verblijfplaats van de minderjarige (→ BOEK 4 - Staatloosheid en → BOEK 6 - Reizen)

De EU-kaart is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd zonder bijkomende voorwaarden. Na afloop van de EU-kaart kan een EU-burger eventueel een EU+- kaart
aanvragen. Dit is een verblijfskaart die aantoont dat de EU-burger duurzaam verblijfsrecht geniet.

De minderjarige die erkend werd als staatloze zal enkel een Belgisch paspoort kunnen aanvragen op voorwaarde dat deze verblijfsrecht heeft. Aangezien het statuut
van erkend staatloze niet automatisch verblijfsrecht geeft, volstaat dit statuut op
zich dus niet om een paspoort te kunnen verkrijgen (BOEK 4 – Staatloosheid).

1.13. F-kaart of F+kaart
De minderjarige die een succesvolle verblijfsaanvraag indiende als familielid van
een EU-burger of een Belg, krijgt een F-kaart. De F-kaart is een elektronische verblijfskaart (→ BOEK 4 – Gezinshereniging)
De F-kaart is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd zonder bijkomende voorwaarden. Na afloop van de F-kaart kan een familielid van een EU-burger of Belg
eventueel een F+-kaart aanvragen. Dit is een verblijfskaart die aantoont dat het
familielid duurzaam verblijfsrecht geniet.
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De minderjarige die erkend werd als staatloze maar geen verblijfsrecht heeft, zal
zich in principe moeten wenden tot de autoriteiten van het land van herkomst en
valt onder de regeling voor andere minderjarigen.

2.3. Subsidiair beschermde
In tegenstelling tot een erkend vluchteling, komt een subsidiair beschermde in
principe niet in aanmerking voor een Belgisch reisdocument. De voogd moet zich
wenden tot de nationale autoriteiten van de minderjarige om een paspoort aan te
vragen. De regels voor andere minderjarigen zijn van toepassing.
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2.4. Andere NBMV
Minderjarigen die niet werden erkend als vluchteling of als staatloze (dus ook subsidiair beschermden), moeten zich in de eerste plaats wenden tot hun nationale
autoriteiten om een paspoort aan te vragen. In de praktijk zal dit de ambassade
of het consulaat van hun land van herkomst zijn. De adressen en contactgegevens
van de buitenlandse ambassades en consulaten kunnen worden teruggevonden
op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Wanneer het voor de minderjarige onmogelijk is om een paspoort te verkrijgen van
diens nationale autoriteiten, kan deze uitzonderlijk een reisdocument aanvragen
bij de Belgische overheid. Dit paspoort heeft een rode omslag.
De voogd kan dit Belgisch reisdocument aanvragen bij de gemeente van de verblijfplaats van de minderjarige. Voorafgaand aan deze aanvraag moet de voogd toelating vragen aan de FOD Buitenlandse Zaken, die zal onderzoeken of het onmogelijk
is om een nationaal paspoort te verkrijgen. De voogd moet dit schriftelijk akkoord
bij de aanvraag voorleggen.
Voor niet-begeleide minderjarigen neemt de FOD Buitenlandse zaken in het algemeen aan dat het onmogelijk is om een nationaal paspoort te verkrijgen, op voorwaarde dat de voogd dit aanvraagt en een attest van de dienst Voogdij toevoegt
dat de voogdij bevestigt.
Naast het akkoord van het FOD Buitenlandse zaken, moet de minderjarige nog aan
een aantal andere voorwaarden voldoen om een Belgisch reisdocument te kunnen krijgen. De identiteit van de minderjarige moet vaststaan. Wanneer er op zijn
of haar verblijfskaart ‘decl’ voor de naam staat, betekent dit dat de identiteit niet
vaststaat. De term ‘decl’ zal eerst moeten verwijderd worden (zie verder). Daarnaast moet ook de nationaliteit vaststaan en mag er dus niet ‘onbepaald’ op de verblijfskaart staan, met uitzondering voor Tibetanen. Voor Palestijnen moet er staan
‘van Palestijnse oorsprong’. Tot slot moet de minderjarige onbeperkt verblijfsrecht
(→ Lexicon) hebben om in aanmerking te komen voor een Belgisch reisdocument,
tenzij de minderjarige subsidiaire bescherming verkreeg. In dat geval wordt ook
beperkt verblijfsrecht (→ Lexicon) aanvaard.68

3

Wat kan de voogd doen indien de NBMV diens verblijfsdocumenten of paspoort is verloren?

Indien de minderjarige het verblijfsdocument of het paspoort afgeleverd door de
Belgische autoriteiten verliest, doet de voogd hiervan best samen met de minderjarige aangifte bij de politie. Met het attest van aangifte bij de politie kunnen de
voogd en de minderjarige bij de gemeente een nieuw document aanvragen. Dit
geldt voor alle types verblijfsdocumenten die een minderjarige kan hebben.

4

Kan de NBMV in België een geboorteakte aanvragen?

4.1.

Erkend vluchteling

De minderjarige die erkend is als vluchteling, kan bij het CGVS een getuigschrift
van geboorte aanvragen (→ BOEK 3 - Internationale bescherming). De voogd of de
minderjarige vult hiervoor een aanvraagformulier in en bezorgt dit per fax, mail of
post aan het CGVS.

4.2. Erkend staatloze
Ook de minderjarige die erkend is als staatloze, kan bij het CGVS een getuigschrift
van geboorte aanvragen. De voogd of de minderjarige vult hiervoor een aanvraagformulier in en bezorgt dit per fax, mail of post aan het CGVS.69

4.3. Subsidiair beschermde
Wie subsidiaire bescherming kreeg, kan niet terecht bij het CGVS voor een geboorteakte. In dit geval moet de voogd een geboorteakte aanvragen bij de bevoegde
instantie van het land van herkomst. Zij vallen dus onder de gewone regeling voor
andere niet-begeleide minderjarigen (zie verder en ook → BOEK 3 - Internationale
bescherming).

4.4. Andere NBMV
Alle minderjarigen die geen erkend vluchteling of erkend staatloze zijn (dus ook
subsidiair beschermden), moeten een geboorteakte aanvragen bij hun nationale
autoriteiten. Concreet neemt de voogd best eerst contact op met de ambassade
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of het consulaat.70 Soms kan de voogd een afschrift van de geboorteakte aanvragen op de ambassade of het consulaat zelf. Meestal kan dit echter niet en zal de
minderjarige via familieleden de geboorteakte moeten aanvragen in het land van
herkomst.
Er bestaan alternatieven om in België een geboorteakte te bekomen wanneer dit
niet lukt via de autoriteiten van het land van herkomst. De minderjarige kan aan
de familierechtbank een vervangende akte (→ Lexicon) vragen. De familierechtbank onderzoekt in dit geval of ze een vervangende akte kan opmaken op basis
van eventuele andere documenten die de minderjarige wel heeft of op basis van
getuigen. De minderjarige kan de vervangende akte voorleggen aan elke instantie
die erom vraagt. De minderjarige zal wel moeten aantonen dat het nog steeds onmogelijk is om een authentieke geboorteakte te verkrijgen.71
Om deze procedure op te starten of om minstens te bekijken of de procedure in
het concrete geval van de minderjarige nuttig kan zijn, contacteert de voogd best
een advocaat. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid weinig gebruikt gemaakt.
Daarom kan het belangrijk zijn om als voogd deze mogelijkheid expliciet aan te
reiken aan de advocaat.
De mogelijkheid om een vervangende akte aan te vragen bij de rechter is een algemene mogelijkheid die de voogd in eender welke situatie kan benutten om het
gebrek aan een buitenlandse geboorteakte op te vangen. Naast deze algemene
mogelijkheid bestaan er voor bepaalde procedures bijkomende alternatieven.
Ten eerste kan het gebeuren dat de Belgische autoriteiten, meestal de DVZ, bij de
identificatie twijfelen aan de minderjarigheid en dat de minderjarige geen geboorteakte kan voorleggen om zijn leeftijd aan te tonen. In dit geval zullen medische
leeftijdstesten worden gebruikt om de leeftijd van de minderjarige te bepalen (→
BOEK 1 – Rol van de dienst Voogdij).
Ten tweede kan het gebrek aan een geboorteakte ook problematisch zijn bij een
aanvraag gezinshereniging. Een authentieke geboorteakte zal nodig zijn om de familieband aan te tonen tussen de minderjarige en de gezinsleden die naar België
willen komen. Indien deze ontbreekt, voorziet de vreemdelingenwet in een cascaderegeling van alternatieven. Zo kan en moet de DVZ rekening houden met andere
documenten of kan de DVZ een DNA-test vragen (→ BOEK 4 – Gezinshereniging).
Ten derde moet de minderjarige ook een geboorteakte voorleggen bij een nationaliteitsaanvraag. Ook hiervoor voorziet de Belgische wetgeving een aantal mogelijke oplossingen wanneer de minderjarige geen geboorteakte uit het buitenland kan
116

verkrijgen. De voogd kan aan het vredegerecht en/of de rechtbank van eerste aanleg een vervangende akte of een beëdigde verklaring vragen. Ook voor deze procedures contacteert de voogd best een advocaat. Minderjarigen uit Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan of de enclave Cabinda in Angola hoeven dergelijke procedures
niet te voeren en kunnen een geboorteattest voorleggen (→ BOEK 4 – Nationaliteit)

5

Wat als de gegevens van de NBMV op de verschillende
documenten niet overeenstemmen of een fout bevatten?

Het komt voor dat de naam van de minderjarige op verschillende documenten op
een verschillende manier is geschreven. Dit kan gebeuren omdat de gegevens op
de Belgische documenten meestal worden overgenomen van buitenlandse documenten. Wanneer dit buitenlands document is opgesteld in een taal met een ander
schrift, kunnen de verschillende opstellers van de Belgische documenten de naam
op een andere manier hebben overgenomen.
Het komt ook voor dat de voor- en achternaam van de minderjarige op de verschillende Belgische documenten wel gelijkaardig zijn, maar niet identiek. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren wanneer een minderjarige afkomstig is uit een land dat
een heel ander systeem van namen hanteert. Bijvoorbeeld in Irak kent men onze
‘familienaam’ niet en gebruikt men een reeks van namen voor elke persoon, waaronder de stamnaam, de naam van de vader en de naam van de grootvader. Het
kan gebeuren dat verschillende opstellers van verschillende Belgische documenten de naam op een andere wijze overnemen. Het ene document zal bijvoorbeeld
de stamnaam als familienaam vermelden en het ander document de naam van de
vader.
Hoewel dergelijke fouten onschuldig kunnen lijken, zijn ze dat niet. Verschillende
schrijfwijzen of gegevens kunnen voor grote problemen zorgen. Het is belangrijk
om de betrokken instanties uit te leggen waar het verschil vandaan komt en de
naam zo snel mogelijk correct te laten registreren. Dit gebeurt best schriftelijk en
met de nodige bewijsstukken die het verschil kunnen verklaren.
Indien er een fout sluipt in de gegevens van de minderjarige op de bijlage 26, dan
kan dit nog worden rechtgezet tijdens het interview op de DVZ. Zodra het dossier
van de minderjarige wordt overgemaakt aan het CGVS, zal een fout in de gegevens
enkel kunnen worden verbeterd indien de minderjarige een paspoort of een ander
authentiek document van het land van herkomst kan voorleggen. Hiervoor kan de
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voogd contact opnemen met de Cel Administratie en Registratie van de directie
Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Indien het attest van immatriculatie of een elektronische verblijfskaart foutieve gegevens bevat, kan deze fout worden verbeterd indien de minderjarige een
authentiek buitenlands document voorlegt om de juiste gegevens aan te tonen.
Hiervoor contacteert de voogd de gemeente. Hierop bestaat één uitzondering:
minderjarigen die erkend zijn als vluchteling kunnen zich richten tot het CGVS om
hun identiteitsgegevens te laten aanpassen.72 Het CGVS kan een aangepast vluchtelingenattest afleveren, waarmee de voogd de verbetering op de gemeente kan
laten doorvoeren.
Wanneer de gegevens op een Belgische akte van de burgerlijke stand foutief zijn,
kan de voogd vragen om de fout te verbeteren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte opstelde. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan materiële vergissingen zelf aanpassen (bv. bij een fout in de naam van de minderjarige of
in de datum vermeld op de akte).73
Indien de fout niet louter een materiële vergissing is, moet de voogd een verzoek
tot verbetering van de akte indienen bij de familierechtbank.74 Hiervoor contacteert de voogd best een advocaat. Het is ook aan te raden om niet te lang te wachten met het rechtzetten van dergelijke fouten.

6

Wat indien de verblijfskaart ‘decl.’ vermeldt?

Soms staat op de verblijfskaart van de minderjarige ‘decl.’ voor diens naam. Dit
betekent dat de naam werd opgenomen op basis van eigen verklaringen van de
minderjarige en niet op basis van betrouwbare identiteitsdocumenten. Dit betekent ook dat de identiteit van de minderjarige niet vaststaat.
‘Decl.’ heeft dezelfde betekenis in het Frans, Nederlands en Duits en is de afkorting
van ‘déclaratoire’, ‘declaratief’ of ‘deklarativ’. Doorgaans vormt de vermelding ‘decl.’
geen probleem. Het zal echter wel voor moeilijkheden zorgen wanneer de minderjarige de Belgische nationaliteit wil aanvragen (→ BOEK 4 – Nationaliteit) of een
Belgisch reisdocument wil aanvragen (zie hierboven). Hiervoor moet de identiteit
immers vaststaan. De minderjarige zal dus eerst de ‘decl.’ vermelding moeten laten schrappen. De voogd kan dit aanvragen bij de gemeente waar de minderjarige
woont en moet hiervoor een paspoort of ander authentiek identiteitsbewijs uit het
land van herkomst van de minderjarige voorleggen.
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7

Wanneer zijn buitenlandse documenten nodig?

‘Buitenlandse’ documenten zijn documenten die zijn opgemaakt door de autoriteiten van het land van herkomst van de minderjarige of eventueel het land waar
de minderjarige heeft verbleven voor de aankomst in België. Het gaat om buitenlandse authentieke akten (bv. een geboorteakte of huwelijksakte) en rechterlijke
beslissingen (bv. een afstammingsbeslissing).
De minderjarige zal die buitenlandse documenten nodig hebben wanneer deze in
België persoonsgegevens wil laten registreren of aanpassen in de Databank voor
de Akten van Burgerlijke stand (DABS) (bv. burgerlijke staat, leeftijd of geslacht).
De registratie en aanpassing van persoonlijke gegevens gebeurt meestal bij de
gemeente van de woonplaats van de minderjarige. Soms gebeurt dit bij de DVZ
wanneer de minderjarige zich in een verblijfsprocedure bevindt. Tijdens een asielprocedure kan ook het CGVS deze gegevens registeren.
De minderjarige zal een geboorteakte moeten voorleggen om de leeftijd te bewijzen. De minderjarige zal ook vaak buitenlandse documenten moeten voorleggen
om een verblijfsprocedure op te starten of om het verblijfsstatuut te wijzigen. Voor
een procedure gezinshereniging is het bijvoorbeeld van belang om de familieband
aan te tonen met de gezinsleden die naar België willen komen. Dit gebeurt aan de
hand van buitenlandse documenten, zoals geboorteakten of rechterlijke beslissingen die de afstammingsband aantonen.
Ook later, wanneer de minderjarige achttien is geworden en de Belgische nationaliteit wil aanvragen, moet deze buitenlandse documenten voorleggen. Daarom is
het belangrijk om alle documenten die de minderjarige meebrengt correct te laten
invoeren in de DABS.

8

Moeten buitenlandse documenten vertaald worden?

Ja, een vertaling is altijd nodig indien de minderjarige buitenlandse akten en
rechterlijke beslissingen wil gebruiken in België. De minderjarige moet de beëdigde
vertaling (→ Lexicon) samen met het origineel document voorleggen.
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8.1. Naar welke taal moeten de documenten vertaald worden?
Documenten in een vreemde taal zal de minderjarige moeten laten vertalen naar
één van de drie officiële landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Wanneer de minderjarige documenten voorlegt aan de gemeente, gebeurt de vertaling best naar
de taal die het gemeentebestuur hanteert. Voor de meeste procedures zullen de
gemeentes immers enkel deze taal aanvaarden. Bovendien zal ook een rechtbank
in een eventuele latere procedure enkel die taal aanvaarden.
Belgische ambassades of consulaten aanvaarden doorgaans ook documenten in
het Engels.

8.2. Wanneer is een beëdigde vertaling nodig? Wat is dat en
hoe kom je daaraan?
Een beëdigde vertaling is altijd nodig wanneer de minderjarige een buitenlands
document dat is opgesteld in een vreemde taal in België wil gebruiken.
Een beëdigde vertaling gebeurt door een vertaler die een eed heeft afgelegd voor
een rechtbank van eerste aanleg. De vertaler zal zijn stempel zetten op de vertaalde documenten, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Op die
manier krijgt de vertaling een ‘officieel’ karakter.
Om een beëdigd vertaler in te schakelen, contacteert de voogd best de burgerlijke
griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De contactgegevens van de verschillende rechtbanken van eerste aanleg zijn terug te vinden op de website van de FOD
Justitie.75 Elke rechtbank van eerste aanleg heeft een lijst van beëdigde vertalers,
met hun contactgegevens en naar welke talen ze vertalen.
Wanneer de documenten nog in het buitenland zijn (bv. voor een aanvraag gezinshereniging), kunnen de documenten ook beëdigd worden vertaald door een lokale
vertaler. Vooral financieel en logistiek kan dit interessant zijn. De Belgische ambassade beschikt steeds over een lijst van betrouwbare vertalers, wiens vertaling
aanvaard wordt door de Belgische autoriteiten.

8.3. Wat indien de vertaling een fout bevat?
Het is mogelijk dat de schrijfwijze van een naam in de vertaling verschilt van de
schrijfwijze op het origineel document of op andere documenten. Dit kan gebeuren wanneer een naam of woord vanuit een taal met een ander schrift (bv. Ara120

bisch, Pashtou of Dari) moet worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Duits.
In dit geval zal de vertaler zo getrouw mogelijk de lettertekens en klanken overnemen, maar bestaat er geen exact equivalent. Dit kan leiden tot verschillende
schrijfwijzen. Ook kan het gebeuren dat de vertaler een fout heeft gemaakt in de
vertaling, waardoor de gegevens in de vertaling niet correct zijn.
Deze fouten, hoe onschuldig ze soms ook lijken, kunnen voor grote problemen zorgen. Een verkeerde vertaling van een cijfer in een geboortedatum kan bijvoorbeeld
verstrekkende gevolgen hebben. De minderjarige zal dan volgens zijn buitenlandse
documenten een andere leeftijd hebben dan in de vertaalde documenten waarop
de Belgische instanties zich baseren. En op die manier komt de minderjarige dan onder een andere naam of andere leeftijd in de Belgische registers terecht (→ Lexicon).
Het is belangrijk dat de voogd elke vertaling met de minderjarige bespreekt en
fouten zo snel mogelijk laat rechtzetten. De voogd contacteert hiervoor best de
vertaler, die dan best zo snel mogelijk de fout verbetert. De voogd kan dan de verbeterde versie aan de betrokken instantie voorleggen, best met een begeleidende
uitleg per e-mail of brief.

9

Moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden?

Ja, in principe is een legalisatie vereist om buitenlandse documenten in België te
kunnen gebruiken.76 In bepaalde gevallen is een vrijstelling voorzien of volstaat
een vereenvoudigde vorm van legalisatie (apostille).

9.1. Wat is een legalisatie?
Een legalisatie is een sticker die de FOD Buitenlandse Zaken of de diplomatieke
posten aanbrengen op het buitenlandse document om te bevestigen dat de bevoegde persoon of instantie het document heeft opgesteld. Deze sticker vormt het
eindpunt van een hele keten van handtekeningen en stempels van verschillende
overheden in het land van herkomst van de minderjarige (bv. een rechtbank bevestigt de handtekening/stempel van een lokale ambtenaar en vervolgens bevestigt
het ministerie van justitie die handtekening/stempel van de rechtbank, enz.).
Concreet bevestigt een legalisatie de echtheid van de handtekening, de bevoegdheid van de ondertekenaar van het document en de echtheid van de stempel of
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zegel op het document. Een legalisatie is dus een controle van de oorsprong van
een document. Een legalisatie zegt niets over de inhoud van een document. De
legalisatiesticker vermeldt daarom ook expliciet: “Deze legalisatie waarborgt niet
de authenticiteit van de inhoud van het document.” 77

9.2. Wat is een apostille?
Een apostille is een vereenvoudigde vorm van legalisatie die geldt voor documenten uit bepaalde landen. Dit zijn de landen die partij zijn bij het Apostilleverdrag
van 1961.78 De legalisatie veronderstelt verschillende handtekeningen en stempels.
Een apostille daarentegen is één enkele sticker die wordt aangebracht door de
overheid die in het kader van het Apostilleverdrag is aangeduid. Elk land dat lid is
bij dit verdrag moet deze bevoegde overheid aanduiden. Voor België is dit de FOD
Buitenlandse Zaken.
Een apostille is een certificaat dat aan het buitenlands document wordt gehecht en
dat de vormelijke echtheid ervan bevestigt. Dit ene certificaat vervangt de verschillende gelegaliseerde handtekeningen/stempels. De apostille heeft dezelfde functie
als de legalisatie, maar is veel eenvoudiger omdat de betrokkene maar één enkele
autoriteit moet contacteren. Ondertussen worden apostilles digitaal afgeleverd.

9.3. Welke documenten moeten een legalisatie of apostille
krijgen?
In principe moeten alle documenten die werden opgesteld door een buitenlandse
administratieve overheid of rechtbank een legalisatie of apostille krijgen. Ook de
beëdigde vertaling moet worden gelegaliseerd.
Er zijn echter uitzonderingen. Documenten uit lidstaten van de Europese Unie
moeten niet gelegaliseerd worden. Voor documenten uit bepaalde andere landen,
zoals bijvoorbeeld Somalië, is het dan weer onmogelijk om te legaliseren omdat er
geen betrouwbare overheid is.
De voogd kan nakijken op de website van de FOD Buitenlandse Zaken of een concreet document een legalisatie of apostille moet krijgen dan wel vrijgesteld is.

122

9.4. Waar en hoe moet een legalisatie of apostille worden
aangevraagd?
Om deze vraag te beantwoorden, wordt ervan uitgegaan dat een buitenlands document voor gebruik in België moet worden gelegaliseerd. Meer informatie over
legalisatie in het algemeen en bijvoorbeeld legalisatie van Belgische documenten
voor gebruik in het buitenland is terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Een legalisatie van een buitenlands document gebeurt door de Belgische ambassade of het Belgische consulaat bevoegd voor het land waarvan het document afkomstig is. Meestal bevindt de Belgische diplomatieke post zich in het land zelf.
Soms bevindt de bevoegde Belgische ambassade of consulaat zich in een buurland. De voogd kan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken voor elk land
nakijken welke ambassade of consulaat bevoegd is.
De minderjarige moet het document aanbieden bij de diplomatieke post, maar dit
moet niet persoonlijk. De minderjarige kan het document bijvoorbeeld opsturen
of bezorgen aan een familielid of een vriend die langsgaat met het document op de
ambassade. Een volmacht is niet nodig.
De ambtenaar die op de diplomatieke post werkt, zal het document controleren en
een legalisatiesticker aanbrengen. Deze sticker bevat een uniek controlenummer,
dat bestaat uit 16 cijfers. De gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken kan
met dit nummer op een website nagaan waar en wanneer het document werd
gelegaliseerd.
In sommige gevallen kan de diplomatieke post opmerkingen aanbrengen bij de
legalisatie, bijvoorbeeld wanneer het buitenlands document een schrijf- of spellingsfout bevat. De gemeente of de DVZ kan deze opmerking dan eventueel laten
meespelen in hun beoordeling van het document.
Elke instantie die het gelegaliseerd document te zien krijgt, kan onderzoek vragen
naar het document. Ook de diplomatieke post kan op eigen initiatief onderzoek
voeren voorafgaand aan de legalisatie. Dit kan wanneer er ernstige twijfel bestaat
over de echtheid, de conformiteit aan lokale wetgeving of de inhoudelijke authenticiteit van een buitenlands document. De diplomatieke post zal het resultaat van
dit onderzoek aan het buitenlands document hechten.
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De diplomatieke post zal weigeren om te legaliseren wanneer:
› de handtekening op het document niet van de ondertekenaar is
› de ondertekenaar niet bevoegd is
› de zegel of stempel vals of ongewoon is
› de minderjarige geen vertaling van het document heeft voorgelegd.
Legalisatie kan ook worden geweigerd op basis van het bovenvermeld onderzoek.79
Andere redenen, zoals bijvoorbeeld het doel waarom de minderjarige of een familielid de legalisatie aanvraagt, kunnen niet meespelen om te weigeren. In geval van
weigering neemt de diplomatieke post een gemotiveerde beslissing. De diplomatieke post stuurt de beslissing naar de aanvrager per aangetekend schrijven.
Een apostille moet de minderjarige ook aanvragen in het land van herkomst van
het document, maar niet bij de Belgische diplomatieke post. De minderjarige of
een familielid vraagt de apostille aan bij een lokale overheid in het land van herkomst. Op de website van het Apostilleverdrag kan men terugvinden welke instantie de apostille kan afleveren.

10

Wat is de geldigheidsduur van buitenlandse documenten?

In principe is een buitenlands document onbeperkt geldig. Ook een legalisatie of
apostille is onbeperkt geldig. Het is echter mogelijk dat een instantie enkel een recente uitgifte van een document of een recente legalisatie of apostille aanvaardt,
bijvoorbeeld van maximum drie, zes of twaalf maanden oud. In de praktijk komt dit
vaak voor, bijvoorbeeld voor een uittreksel uit het strafregister of een bewijs van
ongehuwdheid. Daarom kan de voogd best op voorhand vragen aan de betrokken
instantie of het buitenlands document moet worden vernieuwd.

11

Hoe worden buitenlandse documenten, zoals
geboorte- en huwelijksakten, erkend in België?

De minderjarige zal een buitenlandse akte in België enkel kunnen gebruiken wanneer de akte wordt erkend. Dat wil zeggen dat de Belgische instanties de rechtsgevolgen ervan accepteren, mits naleving van de regels van internationaal privaatrecht over de erkenning van buitenlandse vonnissen en akten (→ BOEK 7 - Huwelijk,
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geboorte, adoptie en naamswijziging).

11.1.

Gebeurt dit automatisch?

In België geldt het principe van de de plano erkenning, wat wil zeggen dat elke overheidsinstantie buitenlandse akten kan erkennen zonder dat de minderjarige hiervoor een gerechtelijke procedure moet voeren.80 Zo kan de DVZ bijvoorbeeld een
visum gezinshereniging afleveren op basis van een buitenlandse geboorteakte. De
minderjarige moet geen bijkomende procedure voeren om deze geboorteakte te
laten erkennen. Zo kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ook zonder bijkomende gerechtelijke procedure een buitenlandse huwelijksakte overschrijven in
de DABS.

11.2. Is er in België één centrale dienst die zich bezighoudt
met de erkenning van buitenlandse documenten?
Neen, in België kan elke overheid buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen
erkennen of niet erkennen. Er is wel de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand binnen
de FOD Justitie.81 Deze autoriteit verleent advies aan de gemeentelijke ambtenaren
van de burgerlijke stand of de ambtenaren die bevoegd zijn voor het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister (→ Lexicon) wanneer er vragen zijn over de erkenning van buitenlandse documenten.

11.3. Wat houdt de erkenning van een buitenlandse akte in?
Het is niet omdat de erkenning automatisch gebeurt, dat de overheid waaraan de
akte wordt voorgelegd geen onderzoek moet doen. De overheid kan wel degelijk
de buitenlandse akte controleren.
Ten eerste onderzoekt de overheid of het document echt is. De legalisatie bevestigt
de echtheid of authenticiteit (zie hierboven). Ten tweede onderzoekt de overheid
de rechtsgeldigheid van het document. Dit betekent dat de overheid nagaat of de
akte wat betreft vorm en inhoud de wettelijke voorwaarden vervult. Hiervoor past
de overheid niet alleen het Belgisch recht, maar ook het buitenlands recht toe. De
controle op een geboorteakte uit Iran is bijvoorbeeld anders dan deze op een huwelijksakte uit Colombia. Ten derde controleert de overheid ook of de akte niet strijdig is met de openbare orde en of de minderjarige met het voorleggen van de akte
geen wetsontduiking begaat.82 Zo worden bijvoorbeeld op basis van de openbare
orde buitenlandse huwelijksakten van minderjarigen doorgaans niet erkend (zogenaamde ’kindhuwelijken’). Het is aan de familierechtbank om deze verenigbaarheid
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met de openbare orde in elk concreet geval te beoordelen. In dergelijke situaties bespreekt de voogd best met de advocaat wat de mogelijkheden zijn om de erkenning
van de buitenlandse huwelijksakte te vragen aan de rechter (zie verder).

11.4. Wat als buitenlandse documenten niet erkend worden
in België?
Wanneer een overheid een buitenlandse akte of buitenlandse beslissing van een
rechter weigert te erkennen, kan de voogd de erkenning vragen aan de familierechtbank. Dit kan ook wanneer de Dienst Voogdij, de DVZ of de ambtenaar van
de burgerlijke stand andere (soms tegenstrijdige) beslissingen nemen over de erkenning van een buitenlandse akte of buitenlandse rechterlijke beslissing. Deze
procedure bij de familierechtbank staat naast de eventuele procedures bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen of de Raad van State. De voogd kan deze procedures tegelijkertijd voeren. Hiervoor doet de voogd best beroep op een advocaat.

Deze buitenlandse voogdijbeslissingen kunnen wel iets zeggen over de leeftijd of
het al dan niet begeleid zijn van de minderjarige. Wanneer er dergelijke documenten zijn, raadpleegt de voogd best een advocaat om deze documenten – in overleg
met de Dienst Voogdij – te bekijken.
Uit de buitenlandse beslissing zou bijvoorbeeld ook een plaatsing van de minderjarige in een zorginstelling of in een pleeggezin in een andere lidstaat kunnen blijken.
Hier kunnen de Centrale Autoriteiten die in het kader van een Europese verordening bestaan85, een rol spelen. Voor België is dit de FOD Justitie.

Wanneer de familierechtbank de buitenlandse akte of het buitenlands vonnis erkent (of niet), moeten alle Belgische overheden deze rechterlijke uitspraak volgen.
83
Niet-erkenning van een buitenlands document kan ernstige gevolgen hebben.
Hierdoor kan de minderjarige bijvoorbeeld toekomstige kansen op gezinshereniging verliezen omdat de afstammingsband niet aangetoond kan worden. In dergelijke gevallen is eventueel DNA-onderzoek mogelijk (→ BOEK 4 – Gezinshereniging).

12

Wat als er reeds een voogd werd aangesteld voor de
NBMV in een andere lidstaat van de Europese Unie?

Het is mogelijk dat een minderjarige een voogdijbeslissing uit een andere lidstaat
van de Europese Unie voorlegt in België. Zo kan de Dienst Voogdij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een beslissing van een Italiaanse rechter tot aanstelling
van een voogd. De Dienst Voogdij moet dan deze Italiaanse beslissing beoordelen.
Opnieuw geldt de regel dat een erkenning van deze voogdij mogelijk is zonder tussenkomst van de rechter. Uiteraard moet de buitenlandse beslissing aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de minderjarige gehoord zijn.84 In
de praktijk zal de Dienst Voogdij meestal een nieuwe voogd aanstellen.

126

127

Lexicon

Recht van bewaring: een term uit het familierecht. Het slaat op de uitoefening
van de materiële bewaring door een ouder van zijn of haar kind. Wie het recht van
bewaring heeft neemt de dagelijkse zorg voor het kind op zich.

Annulatieberoep: beroepsprocedure waarbij de vernietiging of ‘annulatie’ van
een beslissing van de DVZ gevraagd wordt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) kan hierbij enkel controleren of de beslissing in overeenstemming is
met de wet. Als dit niet het geval is, kan de RVV de beslissing vernietigen en moet
de DVZ een nieuwe beslissing nemen. De RVV kan in deze procedure geen rekening
meer houden met de feiten van de zaak.

Schorsend beroep: een beroepsprocedure kan in bepaalde gevallen de uitvoering
van een beslissing schorsen, wat betekent dat de beslissing niet kan worden uitgevoerd zolang het beroep niet is behandeld.

Akte van bekendheid: wie niet over een geboorteakte beschikt en kan aantonen
dat het werkelijk onmogelijk is om een geboorteakte voor te leggen kan aan de
rechtbank vragen om gemachtigd te worden om de ontbrekende geboorteakte te
vervangen door een akte van bekendheid. Dat is een akte die opgemaakt wordt
door de Vrederechter van de woonplaats van de minderjarige op basis van de verklaring onder ede van twee getuigen die de minderjarige kennen. Om deze akte
te kunnen gebruiken moet ze nog gehomologeerd worden door de Rechtbank van
Eerste Aanleg.
Beëdigde vertaling: de vertaling van een document door een vertaler die voor de
rechtbank een eed heeft afgelegd.
Bevolkingsregister: register waarin alle Belgen en alle vreemdelingen die toegelaten zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden opgenomen worden.
Beroepskaart: vergunning die een derdelander moet aanvragen om als zelfstandige in België te werken (niet te verwarren met een arbeidskaart en single permit).
Derdelander: elke persoon die geen Belg of Unieburger is.

UNHCR: een organisatie van de Verenigde Naties met als taak de bescherming van
vluchtelingen, van personen die gedwongen werden hun woonplaats te ontvluchten maar binnen hun land bleven, en van staatlozen. De organisatie verleent ook
steun bij vrijwillige terugkeer, lokale integratie of hervestiging in een ander land.
Verzoekschrift: een schriftelijk verzoek aan de rechtbank of een administratie
waarmee een procedure wordt opgestart. Zo wordt een regularisatieaanvraag ingediend met een verzoekschrift gericht aan de DVZ, of wordt een beroep tegen een
negatieve beslissing ingeleid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een
verzoekschrift.
Vervangende akte: een akte van burgerlijke stand die wordt opgemaakt door de
familierechtbank wanneer bijvoorbeeld een buitenlandse geboorteakte ontbreekt.
Vreemdelingenregister: het register waarin alle vreemdelingen geregistreerd
worden die toegelaten worden tot een verblijf van meer dan drie maanden.
Wachtregister: het register waarin volgende vreemdelingen opgenomen worden
in afwachting van hun eventuele opname in het vreemdelingenregister: asielzoekers en hun familieleden, EU-burgers die hun inschrijving vragen in afwachting
van de woonstcontrole en vreemdelingen die in België een huwelijk wensen aan
te gaan of een wettelijke samenwoonst wensen te laten registreren maar die niet
over een rijksregisternummer beschikken.

Herstel in eer en rechten: het laten verwijderen van veroordelingen uit het strafregister. Aangezien minderjarigen in principe geen misdrijven kunnen plegen hebben zij ook geen strafregister, en is een herstel in eer en rechten voor hen niet van
toepassing.
Laissez-passer : een reisdocument afgeleverd door de ambassade of het consulaat aan iemand die geen paspoort of andere reistitel heeft.
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