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Voorwoord
De toepassing per 1 mei 2004 van de wettelijke bepalingen tot instelling van de
voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormde een opmerkelijke
extra stap voorwaarts van de Belgische Staat in het kader van zijn verplichtingen
binnen de Europese Unie. Deze stap past in het kader van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind en is de concrete omzetting in Belgisch recht van de Resolutie van de Raad
van de Europese Unie van 26 juni 1997, waarin de richtsnoeren voor de behandeling
van niet-begeleide minderjarigen zijn omschreven.
Het met het oog op onpartijdigheid in de FOD Justitie ingevoerde stelsel van wettelijke
vertegenwoordiging van dergelijke minderjarigen via een specifieke voogdij biedt de
nodige garanties inzake het non-discriminatiebeginsel en het hoogste belang van het
kind.
De dienst Voogdij is opgevat als een coördinatie-instantie die erop toeziet dat snel
een duurzame oplossing wordt gevonden in overeenstemming met het belang van
de minderjarige. De activiteiten ervan zijn georganiseerd op basis van de identiteit
van iedere minderjarige en vanuit de follow-up van de aangewezen voogden
teneinde de fundamentele rechten van een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep te
vertegenwoordigen en te waken over het welzijn van deze groep.
Zeer snel bleek dat de rol van voogd talrijke zeer uiteenlopende en complexe
opdrachten omvat die heel wat expertise vergen. De voogd moet als nieuwe actor in
een sector waarvan veel wordt verwacht, los van zijn ervaring en opleiding, een
specialist op het gebied van niet-begeleide minderjarigen worden.
In het licht van deze sleutelpositie en de niet voor de hand liggende uitvoering van
deze opdrachten was het dan ook vanzelfsprekend dat de dienst Voogdij voorzag in
een krachtig en evoluerend hulpmiddel. Dit vademecum strekt ertoe de voogden te
voorzien van volledige informatie en hen zo wegwijs te maken in de grote
verscheidenheid van aangelegenheden waarmee deze minderjarigen in meerdere of
mindere mate dagelijks worden geconfronteerd.
Het is eerst en vooral een praktisch hulpmiddel (in de vorm van vragen en
antwoorden), dat begrijpelijk is voor iedereen, ook voor nieuwe, onervaren voogden!
Dit vademecum is tevens schatplichtig aan de in de loop der jaren door het Plateforme Mineur en Exil en alle betrokken actoren op vrijwillige en toegewijde wijze
verzamelde informatie.
Onder auspiciën van het door het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden gestuurde redactiecomité heeft de FOD Justitie, met het oog
op een goed evenwicht tussen de betrokken belangen in een gepolariseerde sector,
getracht te beantwoorden aan de noodzaak voor een democratische staat om de
bescherming van de fundamentele rechten te verzoenen met de internationale
verplichtingen inzake immigratie.

De Minister van Justitie,
Laurette ONKELINX
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II. Inleiding
1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Alle actoren zijn het erover eens dat de omvang van het migratiefenomeen van nietbegeleide, steeds jongere minderjarige vreemdelingen de laatste 10 jaar is
toegenomen.
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn jonger dan 18 jaar oud en afkomstig
uit landen buiten de Europese Economische Ruimte. Los daarvan is sprake van velerlei
profielen: ballingen die zijn weggevlucht uit landen met gewapende, etnische of
religieuze conflicten; weinig of slecht geïnformeerd over de procedures om asiel aan
te vragen; slachtoffers van seksuele uitbuiting of illegale arbeid; weglopers; zwervers;
minderjarigen met een familielid of kennis in het land van bestemming.
Het grootste deel bestaat evenwel uit minderjarigen die geen asiel aanvragen: vaak
vormen zij de hoop, steun en toeverlaat van een volledige familie om
bestaansmiddelen te vinden. Het gaat meestal om jongens van 14 tot 17 jaar oud met
weinig of geen scholing en enkel informele werkervaring, uit onstabiele of financieel
precaire gezinnen die in hun kinderen een potentiële inkomstenbron zien.
Bij meisjes (35%) doen zich specifieke problemen voor aangezien zij vaak snel worden
ingeschakeld in smokkelnetwerken voor huisarbeid of prostitutie.
De landen van herkomst van deze minderjarige migranten omvatten de meeste
werelddelen: Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika. Zij komen uit Congo, Roemenië,
voormalig Joegoslavië, de Maghreblanden, Irak, Afghanistan, India, Zwart-Afrika,
maar ook Palestina, Rusland en China.
Buiten de factoren om het eigen land te verlaten, zijn er ook vele
aantrekkingsfactoren in het land van bestemming: de mythe van het Europese
eldorado in de media en de terugkeer tijdens de zomer van reguliere ingezetenen die
een beeld van economisch succes verspreiden; het collectief historisch geheugen
(socioculturele erfenis van de protectoraten, kolonisaties en opeenvolgende
migraties); de vele vervoersmogelijkheden waardoor mobiliteit niet langer een
probleem is; de onmogelijkheid een niet-begeleide minderjarige migrant uit te wijzen;
toename en betere structurering van smokkelbendes en -netwerken.
Europa kent vele toegangswegen: over land, via de zee of in de lucht. De kosten voor
overbrenging variëren naar gelang van de afstanden, vervoermiddelen en bendes en
netwerken.
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die alleen aankwamen aan de grens of
alleen waren op het Belgisch grondgebied, moesten het jarenlang stellen zonder
wettelijke vertegenwoordiger, i.e. een persoon die hen kan helpen, begeleiden,
vertegenwoordigen tijdens hun verblijf in België, bij hun administratieve procedures (in
verband met hun verblijfsstatus of asielaanvraag), hun opvang en huisvesting, hun
scholing en hun recht op sociale bijstand van een OCMW of op kinderbijslag.

2. Stelsel voor wettelijke vertegenwoordiging
In de algemene commentaar bij de parlementaire verantwoording van het ontwerp
van wet betreffende de voogdij wordt de doelstelling nader omschreven: het Belgisch
recht in overeenstemming brengen met de Resolutie van de Raad van de Europese
Unie van 26 juni 19971. Met inachtneming van de internationale verplichtingen van de
lidstaten die voortvloeien enerzijds uit het Europees Verdrag tot bescherming van de
1

Resolutie van de Raad van 26 juni 1997 inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen (97/C 221/03). Publicatieblad nr. C
221 van 19/07/1997 blz. 0023-0027.
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Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 en
anderzijds uit het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind
van 1989, inzonderheid uit de artikelen 2 en 3 met betrekking tot de non-discriminatie
en het hoogste belang van het kind, worden in de resolutie de richtsnoeren voor de
behandeling van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen omschreven, met name
wat de voorwaarden voor opvang, verblijf en terugkeer betreft.
In artikel 3 van de resolutie is in het bijzonder voorzien in minimumwaarborgen voor
alle niet-begeleide minderjarigen: “de lidstaten spannen zich in om de identiteit van
een minderjarige zo snel mogelijk na aankomst vast te stellen, en na te gaan of hij of
zij inderdaad niet begeleid is. (…)”. In hetzelfde artikel is voorts bepaald dat “wanneer
voor een niet-begeleide minderjarige een voogd wordt aangesteld, deze er
overeenkomstig het nationale recht op toe[ziet], dat er op passende wijze in
bijvoorbeeld de juridische, sociale, medische en psychologische behoeften van de
minderjarige wordt voorzien.” .
In dat verband wijst de Raad van State in zijn advies over het ontwerp van wet
betreffende de voogdij erop dat naar luid van artikel 5 van voornoemde resolutie de
lidstaten de minderjarige in beginsel de mogelijkheid bieden om op hun grondgebied
te blijven zolang terugkeer onder goede voorwaarden niet mogelijk is.

2.

Rol en profiel van de voogd

De rol van de voogd moet worden verstaan vanuit zijn wettelijke opdrachten die in
verband staan met de ruimere context van het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Deze actor is uiteraard in het leven geroepen in het belang van
het kind: zijn optreden wordt beschouwd als een bijkomend voordeel voor een
kwetsbare bevolkingsgroep. Zo speelt de voogd een andere, doch complementaire
rol in vergelijking met de sociale of andere actoren die betrokken zijn bij de situatie
van minderjarige vreemdelingen.
Bovendien moet hij gelet op zijn rol van met bijna het volledige ouderlijk gezag
belaste wettelijke vertegenwoordiger ook de vertegenwoordiger van de wet in het
leven van de minderjarige zijn en hem uitleggen wat de wet inhoudt. Dit essentiële
aspect is nuttig voor de psychologische structurering en vormt een extra steun voor de
minderjarige.
De rol van de voogd is delicaat en complex aangezien hij als “goede huisvader”
geen te nauwe band met de minderjarige mag hebben of de alvermogende “peter”
mag uithangen. Vaak moet hij de in het geding zijnde belangen afwegen tegen het
hoogste belang van het kind en zorgen voor een goed evenwicht. Tegelijkertijd moet
hij ook een vertrouwensrelatie met de minderjarige tot stand brengen en overleg
plegen met de andere actoren van het door hem uitgebouwde netwerk.
Als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige moet de voogd de persoonlijke
situatie van het kind analyseren en vertalen naar een individueel, evenwichtig en
dynamisch project dat in een overeenkomst wordt vastgelegd. Een open
levensproject moet worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de
voorgeschiedenis van de familie, de reis van de minderjarige en zijn verlangens,
zonder echter de beperkingen van de realiteit en de huidige context uit het oog te
verliezen. De voogd steunt voorts de verwerving door zijn pupil van vaardigheden die
nuttig zijn om als meerderjarige en bij beëindiging van de voogdij op eigen benen te
staan. In dat verband moet de voogd regelmatig een balans opmaken van de
persoonlijke situatie van de minderjarige (situatie ten aanzien van het land van
herkomst, de familie, …) en van de voortgang van het persoonlijk project.
Ten slotte moet de voogd voorstellen doen met het oog op een duurzame oplossing
die in overeenstemming is met het belang van de minderjarige. Aangezien de Dienst
Vreemdelingenzaken de eindbeslissing neemt, moet de voogd de bevoegde
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overheid informeren over de relevante elementen van de situatie van de
minderjarige, op grond waarvan een beslissing kan worden genomen in het belang
van de minderjarige. Daartoe baseert hij zich onder andere op de in het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind vermelde rechten, die in hun
onderlinge samenhang worden beschouwd.
Teneinde die rol te vervullen moet de voogd de nodige basiskennis bezitten op het
gebied van vreemdelingenrecht en jeugdrecht, beschikbaar zijn en voor zover
mogelijk beschikken over multidisciplinaire ervaring. Hij heeft eveneens oog voor
diversiteit en culturele verscheidenheid, beschikt over een luisterend oor, kan
veranderingen sturen en heeft het vermogen om op constructieve wijze te
coördineren.

3.

Belang van de minderjarige

Het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties heeft in mei
2006 richtsnoeren bekendgemaakt voor de formele bepaling van het hoogste belang
van het kind2.
In dit werk worden onder andere essentiële, bij de begeleiding van een niet-begeleid
kind in aanmerking te nemen aandachtspunten belicht: de voorgeschiedenis van zijn
familie, zijn voorgeschiedenis, het verhaal van zijn vertrek, reis en aankomst, zijn graad
van rijpheid, zijn kijk op de situatie en zijn toekomst, alsook die van zijn naaste
omgeving. Uit die richtsnoeren blijkt hoe belangrijk het is die gegevens en de
betrokken actoren en in het belang van de minderjarige ondernomen activiteiten te
registreren en regelmatig te evalueren.
De begeleiding van de voogdij is de drijfkracht achter het proces tot objectieve
bepaling van het belang van de minderjarige en valt uiteen in verschillende
noodzakelijke stappen die de voogd moet plannen in het licht van de registratie van
de andere componenten:
brengen van een eerste bezoek meteen na de aanwijzing om zich voor te stellen,
zijn rol te verduidelijken, reeds kennis te nemen van de eerste elementen in het
verhaal van de minderjarige, de reeds actieve actoren te ontmoeten en van
gedachten te wisselen over de eerste toekomstperspectieven;
erop toezien dat een vertrouwensrelatie de kans krijgt om te groeien. Aan de
hand van documentatie, gesprekken en onderzoek legt hij de nodige verbanden
tussen de familie, het land van herkomst en de huidige situatie en let daarbij op dat hij
emotioneel gezien geen vervangende ouder wordt. Zo laat hij de minderjarige de tijd
om in het reine te komen met zijn situatie en helpt hij hem om zijn vaardigheden te
ontwikkelen;
analyseren van de perspectieven inzake ontwikkeling van zijn pupil. Welke
vaardigheden moet hij verwerven met het oog op beëindiging van de voogdij?
Welke hulpmiddelen kan hij leren gebruiken? De voogd start met de uitbouw van een
hulpmiddelennetwerk dat hij onderhoudt naar gelang van de ontwikkeling van de
voogdij;
vastleggen in een overeenkomst tussen voogd en pupil van de verstrekte
begeleiding zodat de voortgang en eventuele wijzigingen ervan kunnen worden
geobjectiveerd.

2

UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interest of the Child, May 2006.
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4.

Dienst Voogdij en voogden

In de wettelijke en regelgevende teksten wordt de relatie tussen de voogd en de
dienst Voogdij omschreven. De erkenningsprocedure, opleidingsvoorwaarden,
procedure tot intrekking van erkenning, aanwijzingsprocedure, ontslagprocedure en
procedure tot weigering van aanwijzing worden erin uiteengezet. Ook het bedrag
van de toegekende vergoedingen en toelagen is erin bepaald.
Ondersteuning van voogden door de dienst Voogdij
Via het noodnummer kunnen voogden zich wenden tot ambtenaren van de dienst
Voogdij voor ondersteuning bij de uitoefening van hun opdracht en voor antwoorden
en advies in verband met de rol van de voogd, de verschillende procedures inzake
toegang en verblijf, de asielprocedure, de samenwerking met de verschillende
instanties, huisvesting, sociale bijstand, hun rechtspositie en vergoeding, opleiding,
evaluatie, …
Opleiding
De dienst Voogdij biedt voogden basis- en vervolgopleidingen aan. Regelmatig
worden
studiedagen
voor
voogden
georganiseerd
door
de
Dienst
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen, de Internationale Organisatie voor Migratie, Child Focus, het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen, de Service Droit des Jeunes, …
Follow-up van het werk van voogden en algemene richtsnoeren
De dienst Voogdij moet in het kader van zijn opdrachten inzake toezicht op de
voogden en coördinatie van de werking van het voogdijstelsel de voogden
evalueren: hoewel voogden autonome keuzes maken bij de vervulling van hun
opdracht, moeten zij de in de wettelijke en regelgevende bepalingen omschreven
verplichtingen nakomen.
Teneinde het juridisch kader tot regeling van de rol en functie van de voogd te
bepalen en nader te omschrijven, kan de minister van Justitie voorzien in algemene
richtlijnen. Dit project wordt thans onderzocht door de FOD Justitie en moet worden
onderscheiden van dit vademecum, te weten het basishulpmiddel dat ter beschikking
van de voogd wordt gesteld!
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III. VOORNAAMSTE AFKORTINGEN
AI

Attest van Immatriculatie

AV

Aankomstverklaring

BIVR

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

CGVS

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen

DVZ

Dienst Vreemdelingenzaken

EVRM

Europees verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden van 4
november 1950

FEDASIL

Federaal agentschap
asielzoekers

FOD

Federale Overheidsdienst

IOM

Internationale organisatie voor migratie

IVRK

Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind
van 20 november 1989

NBMV

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

RvS

Raad van State

UNHCR

Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor
de Vluchtelingen

VBV

Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen

Voogdijwet

Programmawet van 24 december 2002 betreffende
de voogdij over niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen

Wet van 15 december 1980

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen

Koninklijk besluit van 8 oktober 1981

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15
december 1980

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

voor

de

opvang

van

11

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

SYNTHESEFICHE

Programmawet van 24 december 2002 tot organisatie van de voogdij over nietbegeleide minderjarige vreemdelingen (voogdijwet)
FOD Justitie – dienst Voogdij


Gaat over tot identificatie van de NBMV en laat, indien zijn leeftijd wordt betwist, de leeftijd
nagaan aan de hand van een medisch onderzoek;



Coördineert de contacten tussen de instanties;



Wijst een voogd aan;



Vergewist zich ervan dat de bevoegde instanties een duurzame oplossing in het hoger belang van
de NBMV zoeken;



Erkent de voogden;



Houdt een lijst van de voogden bij;



Ziet erop toe dat de voogden een aan de problematiek van de NBMV‟s aangepaste opleiding
krijgen.

Voogden
Kenmerken:


zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun opdrachten;



kunnen niet toestemmen in het huwelijk, de adoptie of de ontvoogding van de minderjarige;



hebben regelmatig contact met de minderjarige.

Bevoegdheden:
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dienen een asielaanvraag in. De NBMV kan evenwel ook alleen een aanvraag indienen;



zien in het belang van de minderjarige toe op de naleving van de wet betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;



wenden de rechtsmiddelen aan;



staan de minderjarige bij in ieder stadium van de procedure;



vragen de bijstand van een advocaat;



zorgen voor de minderjarige tijdens zijn verblijf: zij zien toe op het schoolgaan, de
psychologische steun en de gezondheid van de minderjarige;



nemen alle nuttige maatregelen opdat de NBMV de hulp van de openbare instanties, waarop hij
aanspraak kan maken, ontvangt;



zien erop toe dat de minderjarige huisvesting heeft;



zien erop toe dat de politieke, levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging van de
minderjarige in acht wordt genomen;



sporen de familieleden van de minderjarige op;



doen de voorstellen inzake het zoeken naar een duurzame oplossing in het belang van de
minderjarige;



leggen de beslissingen van de instanties aan de minderjarige uit;



beheren de goederen van de minderjarige zonder het genot ervan te hebben;



stellen binnen vijftien dagen na hun aanwijzing een verslag betreffende de persoonlijke situatie
van de minderjarige op, daarna iedere zes maanden (te bezorgen aan de vrederechter en aan de
dienst Voogdij).
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IV. VÓÓR DE AANWIJZING VAN DE VOOGD
1. Wat gebeurt er vóór de aanwijzing van de voogd?
1.

Wie neemt een minderjarige bij zijn aankomst op het Belgische grondgebied onder zijn hoede?

Iedere instantie die kennis heeft van de aanwezigheid van een niet-begeleide
minderjarige vreemdeling op het grondgebied, moet de dienst Voogdij daarvan in kennis
stellen, te weten de politiediensten – zowel aan de grens (politiediensten belast met de
grenscontrole) als op het grondgebied – en de Dienst Vreemdelingenzaken. Iedere andere
persoon of dienst (directeur van een schoolinstelling, Comités voor Bijzondere Jeugdzorg,
OCMW‟s, sociale diensten, …) die in contact komt met een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling, kan de minderjarige eveneens doorverwijzen naar de dienst Voogdij teneinde
hem onder de hoede van deze dienst te plaatsen. Daartoe kan deze persoon of deze
dienst reeds de identificatiefiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » invullen
(zie bijlage). De circulaire van 19 april 2004 3 stelt een signalementsfiche ter beschikking
waarin de informatie die nodig is voor de identificatie van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling wordt verzameld.
Krachtens een circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 april 2004 4
moeten de politiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken een signalementsfiche « nietbegeleide minderjarige vreemdeling » invullen wanneer zij de minderjarige onderscheppen
of tijdens het eerste contact met hem. Deze fiche, die wordt overgezonden aan de
Dienst Vreemdelingenzaken en aan de dienst Voogdij, strekt ertoe onverwijld de aandacht
van beide instanties te vestigen op de aanwezigheid van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling aan de grens of op het grondgebied. Volgende gegevens moeten inzonderheid
op deze fiche worden vermeld: een foto van de minderjarige met een beschrijving van zijn
fysieke kenmerken, zijn naam en voornaam, zijn geboortedatum en geboorteplaats, zijn
nationaliteit, zijn woon- of verblijfplaats in België, inlichtingen betreffende zijn familie,
inlichtingen betreffende familieleden in België, de omstandigheden van zijn
onderschepping, de redenen voor zijn aankomst in België, informatie waaruit blijkt of de
dienst die de fiche invult al dan niet vermoedt dat de minderjarige het slachtoffer van
mensenhandel zou kunnen zijn, evenals de elementen betreffende zijn staat van
minderjarigheid (in geval van twijfel).
Zodra de dienst Voogdij, die 24 uur per dag bereikbaar is, op de hoogte wordt gebracht
van de aanwezigheid van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling aan de grens of op
het grondgebied, neemt deze dienst hem onder zijn hoede.
Vervolgens gaat de dienst Voogdij over tot:
identificatie van de minderjarige;
een medisch onderzoek indien twijfel bestaat over de leeftijd van de minderjarige
(dit onderzoek kan worden uitgevoerd op verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken
en/of van het CGVS* en/of VBV* ingeval bij deze instanties twijfel bestaat);
aanwijzing van een voogd indien de niet-begeleide vreemdeling minderjarig is;

3

Circulaire van 19 april 2004 van de Minister van Justitie betreffende de plaatsing onder de hoede door de dienst Voogdij en de identificatie van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (M.B. 29 april 2004).

4 Omzendbrief van 23 april 2004 van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » (BS 30 april

2004).
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rechtstreekse contactopname met FEDASIL* 5 met het oog op zijn huisvesting in een
centrum.
Bij de aanwijzing van de voogd moet de dienst Voogdij de minderjarige en ook de
Dienst Vreemdelingenzaken van deze aanwijzing in kennis stellen.
In geval van behoorlijk met redenen omklede uiterst dringende noodzakelijkheid kan
de dienst Voogdij na te zijn ingelicht, op eigen initiatief of op verzoek van de Dienst
Vreemdelingenzaken of van FEDASIL, een voorlopige voogd aanwijzen met het oog
op de plaatsing onder zijn hoede van een persoon die lijkt of verklaart een nietbegeleide minderjarige vreemdeling te zijn, maar die nog niet definitief is
geïdentificeerd. De voorlopige voogdij eindigt in de voor de andere vormen van
voogdij bepaalde gevallen6 of indien blijkt dat deze persoon niet voldoet aan de
voorwaarden om te worden aangemerkt als niet-begeleide minderjarige
vreemdeling. De voorlopige voogdij wordt definitief wanneer het wel degelijk gaat
om een niet-begeleide minderjarige vreemdeling7.
Voor zover mogelijk gaat de dienst Voogdij bij voorkeur onverwijld over tot de
aanwijzing van een voorlopige voogd voor een persoon die de voorwaarden om te
worden aangemerkt als niet-begeleide minderjarige vreemdeling lijkt te vervullen,
doch nog niet definitief is geïdentificeerd, of van een voogd voor een persoon die
voornoemde voorwaarden daadwerkelijk vervult, indien ten aanzien van de jongere
een beslissing tot terugdrijving en tot vasthouding kan worden genomen (op grond
van de artikelen 3 en 74/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen).
De dienst Voogdij deelt op om het even welke wijze, daaronder begrepen
elektronisch of telefonisch, de gegevens van de voorlopige voogd of voogd mee aan
de minister van Binnenlandse Zaken of aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien de
dienst Voogdij geen voorlopige voogd of voogd kan aanwijzen binnen een termijn
van 24 uur (bepaald in artikel 74/7 van de wet van 15 december 1980) of van 12 uur
(bepaald in artikel 34, § 4, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt), oefent
de directeur van de dienst Voogdij of zijn gemachtigde zelf, in alle onafhankelijkheid,
de functie van voorlopige voogd of voogd uit in afwachting van de aanwijzing van
een voorlopige voogd of voogd8. Als gevolg daarvan kan de Dienst
Vreemdelingenzaken de dienst Voogdij kennis geven van een beslissing tot
terugdrijving en tot vasthouding.

5 FEDASIL = Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, opgericht bij de programmawet van 19 juli 2001 (BS 28 juli 2001) (artikelen 60

tot 64), zoals gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003 (BS 31 december 2003). FEDASIL is begonnen met zijn werkzaamheden in
mei 2002. De opdracht van FEDASIL bestaat erin « de organisatie en het beheer te verzekeren van de verschillende modaliteiten inzake onthaal
en opvang van asielzoekers, alsook de coördinatie van de vrijwillige terugkeer. Het sluit tevens alle overeenkomsten betreffende de opvang van
asielzoekers en voert deze uit/en conventies met derden voor met opvang van asielzoekers gelieerde dienstverlening. Het Agentschap wordt
eveneens belast met de controle op en de bewaking van de kwaliteit van de opvang in alle onthaalmodi » (artikel 62). De oprichting van
FEDASIL is verder uitgewerkt in twee koninklijke besluiten van 15 oktober 2001 en van 22 oktober 2001. Met betrekking tot de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen is in de programmawet van 22 december 2003 bepaald dat FEDASIL tevens bevoegd is voor de coördinatie van de
opvang van al die minderjarigen, ongeacht of zij al dan niet asielzoekers zijn (daaronder begrepen de illegalen). Met het oog op de toepassing
van deze bevoegdheden (via het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen) moet bij
koninklijk besluit een uitvoeringsregeling worden vastgesteld.
6 Zie de artikelen 23 en 24 van de voogdijwet.
7 Artikel 6, § 3, van de voogdijwet, zoals ingevoegd bij artikel 266 van de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004).
8 Artikel 6, § 4, van de voogdijwet, zoals ingevoegd bij artikel 266 van de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004).
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SYNTHESEFICHE

Procedure van plaatsing onder de hoede bij aankomst van een minderjarige op het
grondgebied
Iedere instantie (politiediensten, DVZ) die kennis heeft van de aanwezigheid van een NBMV op het
grondgebied moet de dienst Voogdij inlichten (« identificatiefiche NBMV »).
Iedere andere persoon of dienst (schoolhoofd, CBJ‟s, OCMW‟s, sociale diensten, …) die met een
NBMV in contact komt, kan hem eveneens doorverwijzen naar de dienst Voogdij om hem onder de
hoede van deze dienst te plaatsen.
De dienst Voogdij neemt de minderjarige onder zijn hoede, i.e.:


gaat over tot identificatie van de minderjarige (indien twijfel over de leeftijd: onderzoek);



wijst, indien minderjarig, een voogd aan;



neemt contact op met de bevoegde instanties teneinde voor hem passende huisvesting te vinden.

Bij de aanwijzing van de voogd informeert de dienst Voogdij:


de voogd;



de minderjarige;



de instanties.

De voogd is aangewezen en begint met zijn opdracht: zie hierna VIII « verschillende wettelijke
opdrachten van de voogd », blz. 37.
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2.

Wie neemt de minderjarige die zich reeds op het grondgebied bevindt onder zijn hoede?

Indien de minderjarige reeds enige tijd op het grondgebied verblijft, is de procedure
dezelfde als bij minderjarigen die net op het grondgebied aankomen, behalve dat
de minderjarige dan soms reeds een deel van zijn asielprocedure of procedure tot
regularisatie van zijn verblijf heeft gestart. De Dienst Vreemdelingenzaken zal reeds op
de hoogte zijn van de aanwezigheid van de minderjarige op het grondgebied en
moet derhalve de dienst Voogdij inlichten opdat de minderjarige een voogd krijgt
toegewezen.
Indien de minderjarige op het grondgebied is aangekomen en bij de Dienst
Vreemdelingenzaken een asielaanvraag heeft ingediend, moet deze dienst hem
dan ook onmiddellijk doorverwijzen naar de dienst Voogdij met het oog op zijn
identificatie. Krachtens de wettelijke bepalingen, kan een NBMV alleen een
asielaanvraag indienen, zonder vertegenwoordigd te zijn door zijn voogd. De wet
bepaalt ook dat de Dienst Vreemdelingenzaken moet wachten tot een voogd
wordt aangewezen alvorens over te gaan tot een verhoor.
In andere gevallen verblijft de minderjarige reeds enige tijd op het grondgebied
zonder enige procedure te hebben gestart voor hij wordt opgemerkt. Ingeval de
minderjarige door de politiediensten wordt onderschept en hij illegaal op het
grondgebied verblijft, moeten deze politiediensten niet alleen de Dienst
Vreemdelingenzaken maar ook de dienst Voogdij op de hoogte brengen en aan
beide instanties de signalementsfiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »
overzenden. De dienst Voogdij moet tevens overgaan tot identificatie van de
minderjarige, hem een voogd toewijzen (indien hij wel degelijk minderjarig is) en
contact opnemen met de bevoegde instanties teneinde voor hem passende
huisvesting te vinden (indien zulks nog niet is gebeurd). Ter herinnering, zo de Dienst
Vreemdelingenzaken twijfels heeft over de leeftijd van de jongere, kan deze dienst
aan de dienst Voogdij steeds vragen om een medisch onderzoek uit te voeren om
zijn leeftijd te bepalen. Indien dit onderzoek reeds is uitgevoerd door de dienst
Voogdij, moet deze laatste de Dienst Vreemdelingenzaken daarvan in kennis stellen
teneinde te voorkomen dat een nieuw onderzoek wordt aangevraagd .

2. De verschillende instanties waarmee de minderjarige en de
voogd te maken krijgen
1. Bij aankomst van de minderjarige in België, aan de grens of
op het grondgebied
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Wanneer de minderjarige illegaal op het grondgebied verblijft en onderschept wordt
door een politiedienst, moet die, na contact opgenomen te hebben met het Bureau C
(bureau dat bevoegd is wanneer vreemdelingen illegaal op het grondgebied verblijven)
of met de Permanentie (contact opgenomen met het bureau na de diensturen – vanaf
17 uur en tijdens het weekend), de fiche “niet-begeleide minderjarige vreemdeling”
invullen en contact opnemen met de dienst Voogdij, zodat die de persoon die
verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn ten laste kan nemen en
een voogd kan aanduiden indien de persoon geïdentificeerd wordt als zijnde een nietbegeleide minderjarige vreemdeling in de zin van artikel 5 van de Voogdijwet.



Grensautoriteiten : instanties belast met de controle van de documenten (paspoort
en/of visum) en van andere voorwaarden (voldoende bestaansmiddelen, reismotief, …)
vereist om toegang te hebben tot het Belgische grondgebied. Bij de aankomst aan de
grens van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling wordt de grenscontrole
onmiddellijk uitgevoerd. Indien de niet-begeleide minderjarige vreemdeling de
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toegangsvoorwaarden vervult, mag hij onmiddellijk het grondgebied betreden op
voorwaarde dat een persoon die een familieband met hem kan aantonen, hem
opwacht. Ingeval de minderjarige door niemand wordt opgewacht, wordt niet
onmiddellijk toegang tot het grondgebied verleend maar wordt overgegaan tot een
grondiger onderzoek omtrent de herkomst (luchthaven van vertrek) van de
minderjarige en het doel van zijn reis.


Gesloten centra9 : de nieuwe opvangwet die op 7 mei 200710 voor het belangrijkste in
werking trad, bepaalt dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die
onderschept worden aan de grens opgevangen worden in het OOC te Neder-Overheembeek of Steenokkerzeel binnen een termijn van 24 uur volgend op hun aankomst
of de beslissing ingevolge de twijfel over de leeftijd. Bij twijfel over de leeftijd
wordt het medisch onderzoek uitgevoerd binnen 3 werkdagen (uitzonderlijk verlengd
met 3 werkdagen).
Sinds de nieuwe opvangwet verblijft een jongere aldus nog slechts gedurende zeer
korte tijd in een gesloten centrum. Het gaat om het INAD-centrum (“Inadmissible
Passengers”) wanneer hij geen asielaanvraag heeft ingediend of Transitcentrum 127
wanneer hij dat wel heeft gedaan.
INAD-centrum
Dit centrum bevindt zich op de luchthaven zelf
Luchthavengebouw - 1930 Zaventem
Tel.: 02.753.41.33 – Fax: 02.753.41.35

Indien een INAD-persoon (= die niet in het bezit is van de vereiste documenten om
toegang te hebben tot het grondgebied) beslist een asielaanvraag in te dienen,
wordt hij overgebracht en vastgehouden in Transitcentrum 127 in afwachting van de
beslissing betreffende zijn asielaanvraag.
Transitcentrum 127
Haachtsesteenweg 127 - 1820 Melsbroek
Contactpersoon: Rika GOETHAELS, directeur
Tel.: 02.753.53.64 (receptie: 02.753.53.64) – Fax: 02.753.53.60
E-mail: goethaels.rika@belgacom.net

Er bestaan nog andere gesloten centra die voorzien in opvang voor illegalen en voor
asielzoekers van wie de asielaanvraag nog in behandeling is of is afgewezen 11.
9 Wanneer een minderjarige in het INAD-centrum of een gesloten centrum wordt vastgehouden, kan hij krachtens artikel 71 van de wet van 15

december 1980 voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg beroep instellen tegen deze vrijheidsbenemende maatregel (via een
verzoekschrift tot invrijheidstelling; de voogd wordt aangeraden een beroep te doen op de gespecialiseerde advocaat van de minderjarige
met het oog op de inleiding van deze procedure – zie verder blz. 153.).
10 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van de asielzoekers, BS 7 mei 2007.
11 De adressen en andere gegevens van deze centra worden louter ter informatie vermeld aangezien personen die verklaren niet-begeleide

minderjarige vreemdeling te zijn, in principe enkel in transitcentrum 127 (indien zij een asielaanvraag hebben ingediend) of in het INAD-centrum
(indien zij geen asielaanvraag hebben ingediend) worden vastgehouden. Normaal gezien wordt een niet-begeleide minderjarige vreemdeling
nooit in een ander gesloten centrum op het grondgebied vastgehouden.
Repatriëringscentrum 127 bis
Jozef Gorislaan 80 - 1820 Steenokkerzeel
Directeur: mevrouw C. DE BECKER
Tel.: 02.755.00.00 – Fax: 02.759.81.68
Centrum voor illegalen te Merksplas
Steenweg op Wortel 1A - 2330 Merksplas
Directeur: mevrouw Lucie THUWIS
Tel.: 014.63.91.10 – Fax: 014.63.91.20
E-mail: cimerksplas_luciethuwis@pandora.be
Centrum voor illegalen te Brugge
Zandstraat 150 - 8200 St-Andries-Brugge
Tel.: 050.45.10.40 - Fax: 050.31.59.56
E-mail: cib.secretariaat@telenet.be
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Uitzonderlijk zullen personen die zich oorspronkelijk meerderjarig verklaarden, zich in
andere gesloten centra bevinden en zich dan NBMV verklaren. In geval van zulke
verklaring, bezorgt het gesloten centrum een signalementsfiche aan de dienst
Voogdij. Wanneer deze personen door de dienst Voogdij geïdentificeerd zijn als
NBMV, worden ze overgebracht naar de federale centra of de centra die onder de
gemeenschappen vallen.
De open, maar De open, maar beveiligde OOC‟s staan aldus in voor de opvang van
zowel de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die op het grondgebied
verblijven als de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen toegang
hebben tot het grondgebied. De gelijke behandeling van de minderjarigen in het
centrum is gewaarborgd ongeacht hun statuut.
Binnen een termijn van ten hoogste 15 dagen (die met 5 dagen kan worden verlengd
in buitengewone omstandigheden) onderzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken de
toestand van de minderjarige en beslist hetzij tot toelating op het grondgebied, hetzij
tot terugdrijving. Een terugdrijvingsmaatregel moet worden getroffen in het belang
van de minderjarige en met het oog op gezinshereniging, waarbij het gezin hem op
gepaste wijze kan opvangen en onder de hoede nemen. Er kan geen enkele
maatregel tot verwijdering worden genomen alvorens een voogd is aangewezen
voor de minderjarige en hij daadwerkelijk betrokken is bij het vinden van een
duurzame oplossing overeenkomstig het hoger belang van de jongere.

Bezoekerscentrum 127bis (Steenokkerzeel)
Sophie Bourlon, Centre Social Protestant
Tel.: 02/500.10.16
e-mail: bourloncsp@hotmail.com
Eddy Jadot, JRS
Tel.: 02/349.04.55
e-mail: eddy.jadot@jrs.net
Ermelinde De Bruyne, Caritas International
Tel.: 02/229.37.07
e-mail: e.debruyne@caritasint.be
Françoise Visée-Rosa Fuentes, Service social de solidarité socialiste
Tel.: 02/533.39.90 / 84
e-mail: francoise.visee@seso.be

Bezoekerscentrum te Vottem
Eric Wynants, Point d'Appui
Tel.: 04/227.69.51
e-mail: pointdappui@tiscali.be
Gaëtanne Moyen, APD
Tel.: 04/342.14.44
e-mail: g.moyen@aideauxpersonnesdeplacees.be

Bezoekerscentra te Merksplas en te Brugge
Nicole Mayer, MRAX
Tel.: 02/209.62.50
e-mail: n.mayer@skynet.be
Centrum voor illegalen te Vottem
Rue Visé Voie, 1 - 4041 Vottem
Directeur van het centrum: J.-F. JACOB
Tel.: 04.228.89.00 – Fax: 04.228.89.12
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Mohcine Bayna, MRAX
Tel.: 02/209.62.50
e-mail: mohcine.bayna@mrax.be
Christophe Delanghe, MRAX
Tel.: 02/209.62.58
e-mail: christophe.delanghe@mrax.be
Liesbeth Van Hoorick, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Tel.: 02/207.55.07
e-mail: liesbeth@vluchtelingenwerk.be
Conny Vercaigne, JRS
Tel.: 02/738.08.14
e-mail: conny.vercaigne@jrs.net
Charles Gillis, Ligue des droits de l'homme
Tel.: 02/209.62.88
e-mail: cgillis@liguedh.be

AZG-project in de gesloten centra
Dr. Diane Abel, arts
Caroline Caluwaerts, psychologe en coördinatrice
Myriam Vastmans, maatschappelijk assistente
Tel.: 02/213.42.36 (of het algemeen nummer: 02/513.25.79) – Fax:
02/513.27.47
e-mail: msfb-centres-fermes@msf.be


Dienst Vreemdelingenzaken: is een dienst van de FOD12 Binnenlandse Zaken en is de
instantie belast met de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 tot uitvoering ervan,
evenals met de toepassing van de internationale verdragen die België in dit verband
binden.
Bevoegde dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken:
Dienst Grensinspectie
World Trade Center, Toren II
Antwerpsesteenweg 59B - 1000 Brussel
Fax: 02.274.66.37
Contactpersonen:
Linda PEETERS (NL), directeur
Tel.: 02.206.15.34
E-mail: lpeeters@dofi.fgov.be
Nancy BRACKE (NL)
Tel.: 02.206.19.55
E-mail: nbracke@dofi.fgov.be
Jan NEYSKENS (NL)
Tel.: 02.206.19.52
E-mail: jneyskens²@dofi.fgov.be
Filip VERSLYCKEN (NL)
Tel.: 02.206.19.46
E-mail: fverslycken@dofi.fgov.be

Deze dienst is belast met de controle van de buitengrenzen van de Schengenruimte* en
neemt de beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen
die aan de grens aankomen. Deze dienst is eveneens bevoegd voor de minderjarige die
aan de grens een asielaanvraag heeft ingediend en die later een negatieve beslissing tot
weigering van toegang tot het grondgebied (genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken
12 Federale Overheidsdienst.
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– Cel Zaventem) of een bevestigende beslissing tot weigering van toegang tot het
grondgebied (genomen door het CGVS*) heeft ontvangen. Ten slotte moet de
Grensinspectie in het belang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling een
duurzame oplossing zoeken voor de toegang tot het grondgebied (toegang tot het
grondgebied en verblijfsvergunning of gezinshereniging, dan wel terugdrijving naar het
land van herkomst met waarborgen inzake opvang en verzorging – zie hierna « zoeken
naar een duurzame oplossing », blz. 260). Deze dienst kan dus een beslissing tot
terugdrijving nemen (weliswaar onder welbepaalde voorwaarden, zie hierna
« terugdrijving », blz 113 .5), dan wel toegang tot het grondgebied verlenen.
Voor informatie: website van de Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be
Dienst Voogdij: dienst opgericht bij de FOD Justitie en belast met de invoering van
een specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De
verschillende opdrachten van de dienst Voogdij worden hierna vermeld.
Dienst Voogdij
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
Tel.: 078.15.43.24 – Fax: 02.542.70.83
E-mail: voogdij@just.fgov.be
FEDASIL* (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers)
FEDASIL (hoofdzetel)
Kartuizersstraat 21 – 1000 Brussel
Coördinator voor de minderjarigen: Anne KESTEMONT
Tel.: 02-213 44 48
Sinds 16 augustus 2004 worden alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ongeacht
of zij al dan niet asiel aanvragen, in eerste instantie opgevangen in het door FEDASIL*
beheerde centrum van Neder-Over-Heembeek (NOH) of Steenokkerzeel (SOZ).
Het observatie- en oriëntatiecentrum van Neder-Over-Heembeek (NOH)
Centrum van Neder-Over-Heembeek (NOH)
Militair Ziekenhuis Koningin Astrid
Bruynstraat 11/20 - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel.: 02.264.54.33
Fax: 02/264.41.90
Directeur en contactpersoon: Isabelle PLUMAT
Het observatie- en oriëntatiecentrum van Steenokkerzeel
Centrum van Steenokkerzeel (SOZ)
Keizerinlaan 2 – 1820 Steenokkerzeel
Tel.: 02/755.23.60
Fax: 02/757.97.53
Directeur en contactpersoon: Stef Vercruysse
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2. Tijdens een asielprocedure
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ):

Dienst van de FOD Binnenlandse Zaken die de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen beheert.
Deze dienst:
registreert de door de minderjarige ingediende asielaanvraag;
bepaalt de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag;
onderzoekt de asielaanvraag in het stadium van de ontvankelijkheid (« eerste verhoor »).
Bevoegde cellen:


De minderjarige bevindt zich aan de grens: Cel « Zaventem »
Cel Zaventem
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel
Kamer 411
Tel.: 02.205.58.94 – Fax: 02.274.66.66
Contactpersonen:
Koen VANDENBOS (NL), leidinggevende
E-mail: kvandenbos@dofi.fgov.be
Stephanie DEGRAEVE (NL)
E-mail: fsmets@dofi.fgov.be

Tel.: 02.205.54.41
Tel.: 02.205.54.43

Deze cel onderzoekt de ontvankelijkheid van aan de Belgische grens of in een gesloten
centrum* ingediende asielaanvragen van personen die verklaren niet-begeleide
minderjarige vreemdeling te zijn.


De minderjarige dient zijn asielaanvraag in op het grondgebied (bij een ambtenaar
van de Dienst Vreemdelingenzaken): Bureau Minderjarigen en Cel Dublin van de
Directie Asiel.
Bureau « Minderjarigen » van de Directie Asiel
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel
Kamer 312
Fax: 02.274.66.61
Contactpersonen:
Christophe JOLLET, leidinggevende (FR)
Tel.: 02.205.54.62
E-mail: cjollet@dofi.fgov.be
Patricia VANDENBOSSCHE (NL)
Tel: 02/205.54.93
E-mail: pvandenbossche@dofi.fgov.be
Binnenkort zal „ Bureau Minderjarigen“ niet meer bestaan.

Dit bureau onderzoekt door niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ingediende
asielaanvragen (inschrijving, verhoor en beslissing) in samenwerking met administratieve
cel van de directie Asiel en is ook belast met de administratieve follow-up tot het einde
van de procedure (erkenning of beslissing tot weigering van verblijf/ weigering van
erkenning).
Cel « Dublin »
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Mme E. VAN DORPE

Tel.: 02.205.55.40

Deze cel verricht het noodzakelijke administratieve werk in het kader van de toepassing
van de Overeenkomst van Dublin van 19 juni 1990 betreffende de vaststelling van de
Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en van de
Verordening van Dublin. De cel beantwoordt de vragen van andere lidstaten omtrent de
verantwoordelijkheid van België met betrekking tot een asielaanvraag en stelt vragen aan
andere lidstaten omtrent hun verantwoordelijkheid met betrekking tot een in België
ingediende asielaanvraag.
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS*)

Het commissariaat-generaal:
onderzoekt het door de minderjarige ingestelde dringende beroep naar aanleiding van een
negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de ontvankelijkheid
van de asielaanvraag (« tweede verhoor »);
onderzoekt de asielaanvraag ten gronde indien zij ontvankelijk wordt verklaard door de
Dienst Vreemdelingenzaken, dan wel door het CGVS naar aanleiding van het dringende
beroep. Het CGVS beslist dan de hoedanigheid van vluchteling te erkennen of te
weigeren;
kan beslissen over de intrekking van de erkenning als vluchteling.
CGVS
NORTH GATE I
Koning Albert II-laan 6 - 1000 Brussel
Tel.: 02.205.51.11 – Fax: 02.205.51.15
Website: www.belgium.be/cgvs
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

Uitspraak rechter RVV:
1.

Beslissing CGVS bevestigen of hervormen
Volle rechtsmacht

-

-

toekenning vluchtelingenstatuut

-

toekenning subsidiaire bescherming

-

weigering beide statuten

Beslissing CGVS vernietigen
Annulatiebevoegdheid
-

enkel tegen beslissingen CGVS EU-onderdanen

-

tegen andere beslissingen op basis van de Vreemdelingenwet.
Dit zijn de beslissingen DVZ (vb. visa, regularisatie, Dublin,
enz.)

-

dossier gaat terug naar CGVS/DVZ, en CGVS/DVZ moet
nieuwe beslissing nemen.

RVV
Gaucheretstraat 92-94 – 1030 Brussel
Tel.: 02.791.60.00 – Fax : 02.791.62.26
Website: www.cprr.fgov.be
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Raad van State

Het betreft een administratief rechtscollege dat alleen nagaat of de asielprocedure
overeenkomstig de wet is verlopen. De Raad van State toetst derhalve enkel de
wettigheid (bijvoorbeeld ontoereikende of verkeerde motivering van de beslissing, …),
hetgeen betekent dat de Raad van State nooit kan beslissen tot erkenning als
vluchteling, maar zich moet beperken tot nietigverklaring (of eventueel schorsing) van de
bestreden beslissing. Nietigverklaring onderstelt dat de asielinstantie (Dienst
Vreemdelingenzaken, CGVS of VBV) een nieuwe beslissing moet nemen, ditmaal in
overeenstemming met de wet.
Raad van State
Wetenschapstraat 33 - 1040 Brussel
Tel. (Griffie van de vreemdelingen): 02.234.96.11 – Fax: 02.234.94.99
Eventueel: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen

Krachtens de wet van 15 december 1980 (artikel 57/23bis) kan het UNHCR in elk
stadium van de asielprocedure schriftelijk of mondeling advies verstrekken aan de
instanties die moeten beslissen. Het kan dit advies uitbrengen uit eigen beweging dan wel
op verzoek van één van die instanties. Daartoe kan contact worden opgenomen met het
Hoog Commissariaat via de operationele partner ervan in België, het Belgisch Comité voor
Hulp aan Vluchtelingen (BCHV).
BCHV
Federale dienst voor juridisch advies aan vluchtelingen
Defacqzstraat 1 (bus 10) - 1000 Brussel
Tel.: 02.537.82.20 – Fax: 02.537.89.82
E-mail: info@cbar-bchv.be

3. Bij een aanvraag tot machtiging tot verblijf (op grond van
artikel 9bis, 9ter van de wet van 15 december 1980, of van de
ministeriële circulaire van 15 september 2005 betreffende het
verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen)
Dienst Vreemdelingenzaken

Bureau NBMV van de Directie Toegang en Verblijf
Tel.: 02.205.55.65 – 02.205.57.03 (NL) en 02.205.55.22 en 02.205.60.50 (FR)
Cel « Lang Verblijf »
Tel.: 02.274.60.18 (NL) en 02.274.60.51 (FR)
Cel « Gezinshereniging »
Tel.: 02.274.60.18/20 (NL) en 02.274.60.15 (FR)
Cel « Artikel 9, 3e lid, humanitair »
Tel.: 02.205.57.54/46 en 02.205.58.31/04 (FR)
Cel « Minderjarigen - slachtoffers van mensenhandel »
Tel.: 02.205.55.65 – 02.205.57.03 (NL) en 02.205.55.22 (FR)
Dienst Humanitaire Regularisaties
Tel.: 02.205.57.02
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V. Aanwijzing van de voogd
1. Wie krijgt een voogd toegewezen?
1.

Wie wordt beschouwd als « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »?

Om als « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » te worden beschouwd in de zin van
de voogdijwet, moeten vier voorwaarden zijn vervuld:


minder dan 18 jaar oud zijn: de jongere wordt tot 18 jaar als minderjarig beschouwd,
zelfs indien krachtens het op hem toepasselijke nationale recht is bepaald dat de
meerderjarigheid vroeger of later wordt bereikt;



niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem
uitoefent krachtens het recht dat van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van
de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 13;



onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte*;



de erkenning als vluchteling hebben aangevraagd of niet voldoen aan de voorwaarden
inzake toegang tot en verblijf op het Belgische grondgebied.

Een minderjarige kan als „niet begeleid‟ worden beschouwd bij zijn aankomst op het
grondgebied, alsook tijdens zijn verblijf in België (wanneer zijn ouders of zijn voogd met
wie hij op het grondgebied is aangekomen, zijn verdwenen of teruggekeerd naar hun
land).
2.

Wie bepaalt de leeftijd?

Eén van de opdrachten van de dienst Voogdij bestaat erin over te gaan tot identificatie
van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling en in geval van twijfel over zijn leeftijd
(bij de dienst Voogdij zelf, bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij het CGVS*), via een
medisch onderzoek, na te gaan of de jongere minder dan 18 jaar oud is. Dit onderzoek
wordt dus uitgevoerd door en onder toezicht van de dienst Voogdij, onder meer op
verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken of van het CGVS.
De voogd wordt na de resultaten van het onderzoek aangewezen indien is aangetoond dat
de jongere minder dan 18 jaar is.
Wanneer de dienst Voogdij de voogd aanwijst nadat een medisch onderzoek is uitgevoerd
waaruit blijkt dat de jongere minder dan 18 jaar oud is, kunnen de asielinstanties de
leeftijd van de minderjarige niet meer betwisten tenzij later een nieuw element opduikt
(bijvoorbeeld een document met daarop een andere leeftijd). Dit nieuwe element wordt
beoordeeld door de dienst Voogdij. De dienst Voogdij moet de Dienst
Vreemdelingenzaken ervan in kennis stellen dat reeds een medisch onderzoek is
uitgevoerd teneinde te voorkomen dat een nieuw onderzoek wordt aangevraagd.
Wanneer een minderjarige op het grondgebied aankomt en geen exacte geboortedatum
kan opgeven, krijgt hij van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS 31 december van
Gewijzigd bij artikel 265 van de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004). Artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 ho udende
het Wetboek van internationaal privaatrecht: « […] De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van
de Staat op wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die uitoefening wordt aangevoerd ». De nietbegeleide minderjarige vreemdeling die op het Belgische grondgebied aankomt heeft dus, op het tijdstip dat de aangelegenheid van het
ouderlijk gezag of de voogdij zich voordoet, zijn gewone verblijfplaats in België, het Belgisch recht is dus van toepassing om te bepalen of het
ouderlijk gezag of de voogdij worden uitgeoefend.

13
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zijn geboortejaar als geboortedatum toegewezen. Deze fictieve datum wordt opgenomen
bij de inschrijving in het wachtregister, en kan enkel gewijzigd worden op voorlegging van
een geldig identiteitsdocument. Deze fictieve datum kan niet worden aangemerkt als een
echt identificatiegegeven.
3.

Wie oefent het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uit?

De krachtens het recht dat van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht aangewezen
vader, moeder of voogd.
De voogd is de persoon wiens wettelijke aansprakelijkheid vergelijkbaar is met die
van de « ouder »:


hetzij uit hoofde van de wetgeving van het kind van de verblijfplaats van het kind
op het tijdstip van de feiten die aanleiding geven tot de vaststelling van het
ouderlijk gezag (geboorte, erkenning) of het openvallen van de voogdij (overlijden
van de ouders) 14 ;



hetzij door een rechterlijke beslissing.

De door een tante, een oudere broer, grootouders, … begeleide minderjarige wordt
beschouwd als « niet begeleid », TENZIJ deze personen als wettelijke voogd zijn
aangewezen. Indien de voogdij in het buitenland werd ingesteld, moet die natuurlijk
ook in België worden erkend.
Het gaat hierbij vaak om kiese situaties want aangezien de betrokken personen
zelden over officiële documenten beschikken, moet met andere elementen rekening
worden gehouden. Indien de betrokken personen identiteitspapieren voorleggen,
moet afhankelijk van de situatie naar het toepasselijke recht worden verwezen.
Wanneer de voogd met deze situatie te maken krijgt, kunnen verschillende vragen
worden gesteld.
Welk recht is van toepassing?
Artikel 5 van de voogdijwet verwijst naar artikel 35 van het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht waarin is bepaald dat het recht van de Staat op wiens
grondgebied die persoon zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de feiten
die aanleiding geven tot de bepaling van het ouderlijk gezag, tot het openvallen van
de voogdij of tot de goedkeuring van beschermingsmaatregelen, van toepassing is.
Op grond van artikel 61 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht kunnen de
Belgische rechtscolleges kennis nemen van een afstammingsvordering.
Het is belangrijk te onderstrepen dat de meeste minderjarigen (of volwassenen die de
hoedanigheid van vader of moeder van die minderjarigen aanvoeren) meestal geen
identiteitsdocument en/of geboorteakte hebben, waardoor het moeilijk wordt de
aangevoerde afstamming juridisch vast te stellen.
Bovendien komt het vaak voor dat de persoon die beweert de ouder te zijn zich
vrijwillig onderwerpt aan genetische onderzoeken met het oog op de vaststelling van
de biologische afstamming, inzonderheid in het kader van een procedure tot
gezinshereniging.
Wanneer moet worden bepaald welk recht de voogdij beheerst, zal de dienst Voogdij
nagaan welke de gewone verblijfplaats van de minderjarige was “op het tijdstip van
de feiten die aanleiding geven… tot het openvallen van de voogdij”. Vaak gaat het
daarbij om de datum van overlijden. Bij het overlijden van een ouder van een
minderjarige die in Congo verblijft, is aldus de Congolese wet van toepassing.
Een kopie van de nationale wet kan worden verkregen door contact op te nemen met de juridische bibliotheek van de FOD Buitenlandse
Zaken, tel.: 02.501.35.54.

14
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Natuurlijk is de oplossing ingewikkelder, het Wetboek voorziet immers in een
trapsgewijze toepassing van de wet. Maar formeel gezien is er geen samenloop
tussen het feit dat aanleiding geeft tot de voogdij en de voogdijakte”. Op grond van
bepaalde rechten kan de voogdij bij het overlijden van de vader van rechtswege
toegekend worden aan (bijvoorbeeld) de grootvader, zonder dat een “akte” moet
worden opgesteld.
De dienst Voogdij moet tevens de vorm- en grondvoorwaarden van de buitenlandse
authentieke akten of van de buitenlandse rechterlijke beslissingen onderzoeken,
overeenkomstig de artikelen 24, 25 en volgende van het Wetboek van Internationaal
Privaatrecht.
Wanneer is de afstamming / de voogdij vastgesteld? Voor of na de voogdij over de
NBMV? Voor of na de aankomst in België?
Uit de handelwijzen van de dienst Voogdij blijkt dat de afstammingsband die de
minderjarigen aanvoeren na de tenlasteneming door de dienst Voogdij of na de
aanwijzing van een NBMV-voogd zelden juridisch vastgesteld is.
Wanneer de voogdij werd vastgesteld na de aankomst van de jongere in België, is de
Belgische wet van toepassing, aangezien de jongere zijn hoofdverblijfplaats in België
had.
Op grond van welke elementen kan het ouderlijk gezag / de voogdij in België al dan
niet worden erkend?
De Belgische wet zal zelden van toepassing zijn. Artikel 62 van het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht bepaalt immers dat de afstamming beheerst wordt door
het recht van de Staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft bij de geboorte van
het kind. In het geval van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is de “ouder”
zelden een Belg.
Naar Belgisch recht wordt de vaststelling van de juridische afstamming geregeld door
het Burgerlijk Wetboek.
Een DNA-test volstaat niet om die juridische afstamming vast te stellen.
De test moet door de burgerlijke rechtbanken gelast zijn overeenkomstig artikel
331octies van het Burgerlijk Wetboek waarin is bepaald dat de rechtbanken, zelfs
ambtshalve, een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde
wetenschappelijke methode kunnen gelasten.
Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat de afstamming met alle
rechtsmiddelen mag worden vastgesteld, met uitzondering van de wettelijke
vermoedens van afstamming.
Er moet rekening worden gehouden met de recente hervorming van het
afstammingsrecht.15
Bij gebrek aan enig formeel bewijs van afstammingsband besteedt de dienst Voogdij
bijzonder belang aan de feitelijke omstandigheden en moet hij bepalen of er
elementen bestaan die een eensluidende reeks aanwijzingen kunnen vormen
waarmee de aangevoerde afstammingsband kan worden vastgesteld.
Zo zal de dienst Voogdij in geval van gebrek aan juridisch bewijs van de afstamming
nagaan of het kind beschikt over een daadwerkelijke wettelijke representativiteit, dit
wil zeggen erkend door alle autoriteiten die met de minderjarige in aanraking
komen,en zal hij nagaan of die representativiteit conform het belang van de
minderjarige is, inzonderheid met betrekking tot de door het internationaal verdrag
inzake de rechten van het kind gewaarborgde rechten. Wij denken aan een persoon
uit de omgeving die zich steeds als wettelijk vertegenwoordiger heeft voorgedaan.
Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het
vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.
15
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De volgende elementen zullen inzonderheid worden onderzocht:

- de familiale omstandigheden in het land van herkomst: leefde de minderjarige in
-

het land van herkomst in hetzelfde gezin als de volwassene (duurzaamheid van de
relatie)?
is de minderjarige in België ten laste van de volwassene (duurzaamheid van de
relatie)?
leeft de minderjarige in België permanent in hetzelfde gezin als de volwassene?
gaat de volwassene ermee akkoord om de verantwoordelijkheid op te nemen
voor de minderjarige in België?
bestaat er een risico voor afwijzing, verwaarlozing of uitbuiting van het kind
(kwaliteit van de relatie)?
in welke omstandigheden werden de DNA-tests uitgevoerd?
bevestigen de uitgevoerde DNA-tests (biologische afstamming) de sociaalaffectieve afstamming?
wordt de familieband door de andere autoriteiten erkend of betwist?

In welke situatie bevinden (bevindt) zich de ouder(s) / de vermeende wettelijke
voogd?
Mag een gedetineerde ouder het ouderlijk gezag over zijn kind uitoefenen?
Voor zover de afstammingsband tussen de minderjarige en de gedetineerde ouder is
vastgesteld en de jeugdrechter nog geen beslissing inzake ontzetting van het
ouderlijk gezag heeft genomen ten aanzien de gedetineerde ouder, zal de dienst
Voogdij niet overgaan tot het ten laste nemen van de minderjarige.
Wat is de rechtspositie van een kind van wie de moeder eveneens minderjarig is?
Zie blz. 339 van het Vademecum: 5. Welke taken heeft de voogd in de uitoefening
van het ouderlijk gezag van een kind van een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling?
Wat gebeurt er met minderjarigen die in een adoptieprocedure zitten?
De minderjarigen die in een adoptieprocedure zitten en die niet in het bezit zijn van
een “adoptievisum”, die met andere woorden een visum voor kort verblijf, een
vervallen visum of helemaal geen visum bezitten, worden beschouwd als niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen, aangezien nog geen enkele adoptie werd uitgesproken.
De omzendbrief van 15 september 2005 is ter zake niet duidelijk.
Een recente overeenkomst tussen het bureau Gezinshereniging en de het bureau
Minderjarigen en Slachtoffers van mensenhandel zou de melding van die
minderjarigen bij de dienst Voogdij moeten vereenvoudigen.
Zie blz. 339 van het Vademecum: 5. Welke taken heeft de voogd in de uitoefening
van het ouderlijk gezag van een kind van een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling?
Wat met ouders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven of die niet
kunnen voorzien in de behoeften van hun kind?
De bijzondere omstandigheden van de situatie moeten worden beoordeeld en in
overleg met alle partners moet worden geoordeeld over de beste duurzame oplossing
voor de minderjarige.
Wat is kafala in het Marokkaans recht?
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De meeste landen met een islamitisch rechtssysteem kennen de instelling adoptie
niet.
In het Marokkaans recht is adoptieve afstamming juridisch nietig en heeft geen enkel
rechtsgevolg voor de wettelijke ouderlijke afstamming.
Om humanitaire redenen heeft de Marokkaanse wetgever via Dahir nr. 165-93-1 van
10 september 1993 een tenlasteneming (of “kafala”) ingesteld voor minderjarige
kinderen die bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg verlaten zijn verklaard.
De term “kafala” kan worden vertaald met de termen “wettelijke opvang”. Het
betreft het engagement vrijwillig in te staan voor het onderhoud, de opvoeding en de
bescherming van een minderjarig kind, net zoals een vader dat zou doen voor zijn
zoon.
De wet van 10 september 1993 over verlaten kinderen is vervangen door de wet nr.
15-01 van 5 september 2002 met betrekking tot de tenlasteneming (kafala) van
verlaten kinderen.
Deze wet geeft aan de kafala van verlaten kinderen dezelfde definitie als de wet van
1993: het gaat om het engagement in te staan voor de bescherming, de opvoeding
en het onderhoud van een verlaten kind, net zoals een vader dat zou doen voor zijn
kind. De kafala verleent geen rechten inzake afstamming, noch inzake erfopvolging
(zie artikel 2 van de wet).
De voogdijrechter kan aan de persoon die de kafala uitoefent de toestemming
verlenen, samen met het kind het Marokkaans grondgebied te verlaten om zich
permanent in het buitenland te vestigen. Wanneer die toestemming is verleend, wordt
een kopie verstuurd naar de Marokkaanse consulaire diensten in het andere land,
opdat die voor de follow-up van de situatie van het kind zorgen en de uitvoering van
de verplichtingen controleren. Daartoe richten zij verslagen aan de voogdijrechter
(artikel 24).
De kafala kan om verschillende redenen ter discussie worden gesteld, waaronder met
name het onvermogen van de echtgenoten of van de vrouw die de kafala uitoefent
en de schending van de verplichtingen door de persoon die de kafala uitoefent
(artikel 25).
Vooraleer de voogdijrechter de toestemming verleent om het grondgebied te
verlaten, vergewist hij zich ervan dat het kind wel degelijk toegang heeft tot het
opvangland en er kan verblijven. Hij eist dan ook een document van de buitenlandse
regering (waarin wordt verzekerd dat het kind er kan verblijven en dat het door de
buitenlandse wet op dezelfde wijze als de eigen onderdanen zal worden beschermd).
Bepaalde rechtbanken organiseren de procedures in twee stappen: eerst het vonnis
met betrekking tot de kafala, vervolgens het vonnis waarbij toestemming wordt
verleend om het grondgebied te verlaten. Andere rechtbanken daarentegen vellen
slechts een vonnis voor de kafala en de toestemming om het grondgebied te verlaten
(bijvoorbeeld in Oujda).
In het verdrag inzake de rechten van het kind, waartoe Marokko is toegetreden, is
bepaald dat de lidstaten alle mogelijke bestrijdingsmaatregelen moeten nemen
tegen de ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar het buitenland. In die
optiek en teneinde te voorkomen dat de kafala-kinderen hun identiteit verliezen door
assimilatie met een andere cultuur of dat zij aan enige vorm van uitbuiting worden
blootgesteld, heeft Marokko een aantal garanties (administratieve en juridische
maatregelen) ingebouwd teneinde enig misbruik te voorkomen. Zo is het ministerie
van Sociale Zaken ermee belast Buitenlandse Zaken en het departement Zaken van
de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland in te lichten over elke beslissing
waarbij aan het “makfoul-kind” de toestemming wordt verleend om het nationale
grondgebied te verlaten. Deze maatregel beoogt dat de Marokkaanse consulaten in
het buitenland kunnen zorgen voor de follow-up van de situaties en dat zij de
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uitvoering van het engagement van de “kafil” ten aanzien van het kind kunnen
controleren. De consuls zijn verplicht om de voogdijrechters te informeren over de
leefomstandigheden van het kind buiten Marokko.
Wat is het belang van de kafala?
Er wordt algemeen aanvaard dat de kafala een wettelijke, door het internationale
recht erkende voogdijwaarde heeft.16
Sommige vrederechters menen echter dat de kafala lijkt op een pleegvoogdij.
Bijgevolg valt een kafala-kind niet onder de bescherming van de voogdij voor nietbegeleide minderjarige kinderen.
De dienst Voogdij moet echter nagaan of de kafala voldoet aan de vereiste
voorwaarden met betrekking tot de buitenlandse rechterlijke beslissingen,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht,
inzonderheid artikel 25.
Ter herinnering: in artikel 22, §1, van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht is
gesteld dat een buitenlandse rechterlijke beslissing in België geheel of gedeeltelijk
wordt erkend zonder dat hiervoor de procedure bedoeld in artikel 23 moet worden
gevolgd.
Met het oog op de erkenning moet de buitenlandse beslissing voldoen aan een reeks
voorwaarden opgesomd in artikel 25 van voornoemd wetboek.
Krachtens artikel 24 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht moet de partij
die een beroep doet op de erkenning van de buitenlandse rechterlijke beslissing onder
andere een uitgifte van de beslissing overleggen die volgens het recht van de Staat
waar zij is gewezen, voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid ervan.
Krachtens artikel 30 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht ten slotte
moet een buitenlandse rechterlijke beslissing worden gelegaliseerd om in België
geheel of bij uittreksel, in origineel of bij afschrift, te worden voorgelegd. Die
bepaling geldt onverminderd de toepassing van talrijke bilaterale of multilaterale
verdragen waarin een dergelijke beslissing wordt vrijgesteld van legalisatie.
Wat is de werkwijze van de dienst Voogdij?
Sommige minderjarigen werden gemeld bij de dienst Voogdij als niet-begeleide
minderjarigen, terwijl zij onder kafala stonden, maar dat hadden zij niet vermeld op
het tijdstip van de melding.
Wanneer de dienst Voogdij in de loop van de voogdij op de hoogte wordt gebracht van
de kafala, moet de dienst Voogdij ook nagaan of de kafala beantwoordt aan de
voorwaarden bedoeld in de artikelen 24, 25 en 30 van het Wetboek van Internationaal
Privaatrecht, vooraleer over te gaan tot een eventuele beëindiging van de voogdij.
Wat is de pleegvoogdij uitgesproken in België op grond van artikel 475bis van het
Burgerlijk Wetboek?
De dienst Voogdij is van oordeel dat de minderjarigen die onder pleegvoogdij
hebben gestaan niet ressorteren onder het stelsel van de specifieke voogdij voor nietbegeleide minderjarige kinderen.
De pleegvoogd heeft een onderhouds- en opvoedingsplicht ten aanzien van het nietontvoogde minderjarig kind en verbindt zich ertoe hem in staat te stellen de kost te
verdienen.
16
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Hij oefent het recht van bewaring over het pleegkind uit wanneer het zijn gewone
verblijfplaats bij hem heeft en beheert zijn goederen zonder het genot ervan te
hebben.
De overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt, wordt vastgesteld bij
authentieke akte opgemaakt door de vrederechter van de verblijfplaats van de
minderjarige of door een notaris, en moet bekrachtigd worden door de jeugdrechter
na advies van het openbaar ministerie.
De regels inzake de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit het
ouderlijk gezag of de voogdij zijn eveneens van toepassing op de pleegvoogdij.
Enkele zeldzame meldingen van minderjarigen die door de jeugdrechter onder
pleegvoogdij waren geplaatst, werden bij de dienst Voogdij behandeld en hebben
aanleiding gegeven tot beëindiging van de plaatsing onder de hoede.
5.

Welke landen zijn lid van de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte verenigt de 27 lidstaten van de Europese Unie:
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië , het Verenigd Koninkrijk en
Zweden.
+ IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
+ Roemenië, Bulgarije.
6.

In welke gevallen voldoet een minderjarige aan de verblijfsvoorwaarden?

Wanneer de minderjarige bij aankomst op het Belgische grondgebied in het bezit is
van een geldig paspoort met of zonder visum 17 (gezinshereniging, toeristenvisum,
studentenvisum, …), wordt hij niet beschouwd als « niet-begeleide minderjarige
vreemdeling », TENZIJ dit verblijfsrecht later vervalt (bijvoorbeeld na drie maanden
ingeval de minderjarige bij aankomst beschikt over een toeristenvisum dat drie
maanden geldig is).

2. Door wie wordt de voogd aangewezen?
De voogd wordt aangewezen door de dienst Voogdij, die is opgericht bij de FOD
Justitie en ermee belast is te voorzien in een specifieke voogdij voor niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen. Deze dienst coördineert de materiële organisatie van
de werkzaamheden van de voogden, oefent daarop toezicht uit 18, en houdt een lijst
van erkende voogden bij.

3. Wat is de opdracht van de dienst Voogdij?
In chronologische volgorde:
1. Plaatsing onder de hoede van de minderjarige: de dienst Voogdij treedt
onmiddellijk op zodra deze kennis heeft van de aanwezigheid van een niet-begeleide
minderjarige vreemdeling aan de grens of op het grondgebied (via 24uurspermanentie). Wanneer de minderjarige zich op het grondgebied bevindt, neemt
de dienst Voogdij contact op met FEDASIL* met het oog op huisvesting;

Indien het visum niet vereist is. Indien de minderjarige op het Belgisch grondgebied aankomt zonder visum terwijl dit laatste vereist is, zijn de
verblijfsvoorwaarden niet vervuld!

17

18 Artikel 3, § 1, eerste lid en § 2, van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen.
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2. Identificatie van de minderjarige en leeftijdsonderzoek: indien de dienst Voogdij,
na een medisch onderzoek, tot de conclusie komt dat de jongere minder dan 18 jaar
oud is en dus minderjarig is, kunnen de asielinstanties deze conclusie niet meer
betwisten, tenzij in geval er later een nieuw element aan het licht zou komen;
3. Aanwijzing van een voogd: onmiddellijk nadat de minderjarige door de dienst
Voogdij « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » wordt verklaard;
4. Coördinatie van de contacten tussen de verschillende instanties bevoegd voor
asiel (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS, VBV) en voor opvang en huisvesting
(FEDASIL*, …), alsook met de instanties van het land van herkomst van de
minderjarige;
5. Toezicht op het zoeken van een duurzame oplossing door de bevoegde
instanties in het hoger belang van de minderjarige (zie deel « duurzame oplossing »,
blz. 260).
De dienst Voogdij oefent tevens volgende taken uit:
1. erkenning van voogden + bijhouden van een lijst van erkende voogden + organisatie van
de opleiding van voogden;
2. raadpleging van in het veld actieve verenigingen die niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen opvangen en begeleiden.

4. Wat mag de voogd verwachten van de dienst Voogdij?
Bijstand:


om een tolk te vinden;



om de contacten, inzonderheid met de Dienst Vreemdelingenzaken, te
coördineren en om de familie van de minderjarige in zijn land van herkomst op te
sporen;



om de contacten met de verschillende instanties van het land van herkomst te
coördineren;



bij de organisatie van opleidingen (door de dienst Voogdij zelf of door andere
diensten).

5. Wanneer en hoe wordt de voogd aangewezen?
De voogd wordt onmiddellijk na de identificatie van een persoon als « niet-begeleide
minderjarige vreemdeling » door de dienst Voogdij aangewezen.
Eerst neemt de dienst Voogdij telefonisch contact op met de kandidaat-voogd en wordt
hem gevraagd of hij de voogdij van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling wil
aanvaarden. Indien ja, maakt de dienst Voogdij de officiële documenten voor de
aanwijzing op. Deze documenten worden per fax of per gewone post naar de voogd
opgestuurd. Als bijlage gaan alle nuttige inlichtingen betreffende de minderjarige. Het is
onmogelijk de aanwijzing van de voogd per mail op te sturen aangezien de handtekening
van de diensthoofd van de dienst voogdij vereist is.
Deze aanwijzing wordt eveneens per fax toegezonden aan de minderjarige, het
opvangcentrum, FEDASIL*, de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS en de
vrederechter, alsook eventueel aan enige andere betrokken instantie.
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6. Wat moet de voogd eerst doen zodra hij is aangewezen?
1. In chronologische volgorde, wat moet de voogd allereerst
doen?
i) Keuze van woonplaats

De voogd ziet erop toe dat hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken en aan het CGVS een
document bezorgt met daarin zijn personalia (naam, voornaam, woonplaats,
telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, …). Daarbij vermeldt hij een
gekozen woonplaats, alwaar alle oproepingen en beslissingen betreffende de minderjarige
hem worden meegedeeld. Indien de voogd geen gekozen woonplaats vermeldt, wordt hij
geacht woonplaats te hebben gekozen bij de dienst Voogdij.
In principe volstaat het de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS op de hoogte te
brengen bij de eerste aanwijzing en daarna bij elke wijziging van adres of van gekozen
woonplaats.
ii) Inwinnen van inlichtingen over waar de minderjarige zich bevindt (aan de
grens, in een gesloten centrum*, op het grondgebied, in een
opvangcentrum, bij een gezin)

De dienst Voogdij licht de voogd in over de plaats waar de minderjarige zich bevindt en
waar contact met hem kan worden opgenomen. Indien de minderjarige zich niet in een
gesloten centrum* bevindt, moet de dienst Voogdij, in het kader van zijn opdracht om
hem onder de hoede te nemen, in principe zijn huisvesting organiseren. De minderjarige
verblijft normaal gezien eerst in een van de twee observatie- en oriëntatiecentra van
Neder-Over-Heembeek (NOH) of van Steenokkerzeel (SOZ). Ingeval de minderjarige
asiel heeft aangevraagd, kan FEDASIL* hem reeds een ander opvangcentrum hebben
toegewezen nog vóór de voogd is aangewezen. Niet alle minderjarigen vragen evenwel
asiel aan en sommigen van hen verblijven bij een particulier.
iii) Eerste contact met de minderjarige

Het is heel belangrijk dat de voogd de minderjarige zo snel mogelijk ontmoet, vooral
indien deze laatste in een gesloten centrum is geplaatst of zich nog aan de grens bevindt.
De tijd kan immers heel lang lijken wanneer men wordt opgesloten en niet weet wat gaat
gebeuren. Een gesloten centrum is een plaats waar het kind geen vrijheid geniet terwijl
het geen enkel misdrijf heeft gepleegd. Het begrijpt niet altijd waarom het wordt
vastgehouden, het verblijft daar met mensen van over de hele wereld die het niet kent,
het leeft samen met volwassenen, het is daar alleen, zonder ouders of familieleden om
het te beschermen, ook tegen de andere vastgehouden personen.
De voogd moet gedurende de vasthouding zeer regelmatig contact hebben met de
minderjarige. De voogd zorgt tevens zo snel mogelijk ervoor dat hij een advocaat krijgt
toegewezen (indien hij er nog geen heeft). De advocaat moet onmiddellijk bij de
raadkamer een verzoekschrift tot invrijheidstelling indienen 19.
Indien de minderjarige in een open centrum verblijft, wordt de voogd sterk aangeraden
niet te lang te wachten met het ontmoeten van de minderjarige. Het wordt hem eveneens
aangeraden zijn bezoek vooraf te melden aan de maatschappelijk werkers van het
centrum. Zodra hij ter plaatse is, neemt de voogd de nodige tijd om de maatschappelijk
werkers te ontmoeten teneinde de situatie van de minderjarige, maar ook de werking van

19 Om een verzoek tot invrijheidstelling bij de raadkamer in te dienen, zie blz. 153.
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het centrum, beter te begrijpen en teneinde te komen tot samenwerking. Het is immers
belangrijk de rol en de betrokkenheid van elke persoon die ten aanzien van de
minderjarige optreedt, af te bakenen.
iv) Hoe moet de voogd zich aan de minderjarige voorstellen en hem op
passende wijze zijn rol uitleggen?

Alvorens de minderjarige algemene uitleg te verstrekken over zijn verblijfssituatie en
perspectieven hier in België, moet de voogd trachten met hem een vertrouwensrelatie op
te bouwen.
Daartoe stelt de voogd zich tijdens de eerste ontmoeting met de minderjarige op
passende wijze voor en legt hem uit waarom hij daar is, wat zijn rol is en wat zij samen
gaan doen.
Het is absoluut noodzakelijk dat de voogd voor de minderjarige begrijpelijke taal
spreekt en duidelijke, aan de leeftijd van de minderjarige aangepaste uitleg geeft.
De voogd moet de minderjarige uitleggen wanneer hij aanwezig zal zijn en in welke
gevallen de minderjarige op hem een beroep kan doen. De voogd moet benadrukken dat
zijn taak uitsluitend erin bestaat hem te helpen, te begeleiden, bij te staan tijdens de
verhoren en te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, en dat hij onafhankelijk
is van de instanties bevoegd voor asiel, opvang, toegang tot het grondgebied, verblijf en
verwijdering.
Daarenboven moet de voogd de minderjarige duidelijk maken dat al hetgeen de
minderjarige hem vertelt onder het beroepsgeheim valt en dat hij enkel over zijn
situatie zal spreken met zijn instemming. Hij wijst hem erop dat hij een duurzame
oplossing zal voorstellen aan de bevoegde instanties en legt hem uit dat deze duurzame
oplossing wordt bepaald nadat de Dienst Vreemdelingenzaken alle elementen van zijn
dossier heeft onderzocht.
De voogd moet de minderjarige zijn contactgegevens geven zodat deze hem in geval van
problemen dan wel vragen kan bereiken.
v) Luisteren, stellen van passende vragen aan de minderjarige en begrijpen
van zijn voornemens en wensen

Wanneer de voogd van oordeel is dat de minderjarige goed heeft begrepen wie hij is en
het eerste contact is gelegd, kan de voogd vragen beginnen te stellen aan de
minderjarige.
Enkele voorbeelden (geval per geval aan te passen):


is de reis goed verlopen?



waar komt hij vandaan?



met wie heeft hij de reis afgelegd?



wist de minderjarige dat hij in België aankwam?



had hij het voornemen naar een ander land te reizen?



waarom België?



heeft hij familie in België?

De voogd zorgt gedurende de eerste ontmoeting (die essentieel is voor het vervolg van
de relatie en het opbouwen van een vertrouwensrelatie) natuurlijk ervoor dat de jongere
zich op zijn gemak voelt en vermijdt vooral hem onder druk te zetten. Het is niet
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mogelijk om alle gewenste informatie in één gesprek te verkrijgen. Vaak geeft de
minderjarige essentiële informatie pas na enkele dagen, weken, maanden of zelfs jaren!
De minderjarige komt in een land aan dat hij niet kent; hij beschikt niet onmiddellijk
over de middelen om te begrijpen wie wie is en wat de precieze rol is van de
verschillende personen die hij moet ontmoeten. Bovendien kan hij niet altijd onmiddellijk
de personen die hij ontmoet, vertrouwen, vooral indien hij zijn land is ontvlucht omdat de
overheid van zijn land hem niet kon beschermen (en dit soms de oorzaak is van de
redenen om te vluchten).
Vervolgens kan de voogd het verhaal van de minderjarige uitdiepen en hem vragen stellen
over zijn land, zijn gezinssituatie, de reden van zijn reis naar België (heeft hij alleen
beslist zijn land te verlaten?). Ten slotte vraagt de voogd de minderjarige wat hij wil,
wat zijn voornemens zijn, of hij naar zijn land wil terugkeren, waarom hij niet naar zijn
land wil terugkeren, of hij bang is naar zijn land terug te keren, of hij naar een ander
land wil reizen, of hij familieleden heeft in een ander land, of hij in België wenst te
blijven.
Het is zeker niet gemakkelijk te begrijpen in welke gemoedstoestand de minderjarige
zich bevindt. In bepaalde gevallen kan de minderjarige zelfs het gevaar niet inschatten
of blijkt hij volledig onbezorgd te zijn en vertelt hij alles op een louter objectieve wijze,
zonder te spreken over zijn vrees in zijn land van herkomst. Het kan ook gebeuren dat
een minderjarige de reden van zijn vlucht absoluut niet kent of geen vertrouwen heeft
om daarover te spreken. Zijn vlucht werd hem misschien opgelegd en was misschien
georganiseerd door verwanten, met als enige doel hem te beschermen, zonder hem enige
uitleg te geven over het gevaar dat hij loopt. Soms vertelt de minderjarige ook een
verhaal dat hem vooraf is voorgezegd.
In de meeste gevallen verlaat een minderjarige zijn gezin niet uit eigen
wil, maar omdat hij daartoe werd verplicht gelet op de dramatische of
gevaarlijke situatie waarmee hij geconfronteerd wordt in zijn land. In dit
geval is de vlucht voor hem de allerlaatste oplossing.
vi) Bijstand vragen van een advocaat
1.

Waarom een beroep doen op een gespecialiseerde advocaat?

De aangelegenheden die betrekking hebben op niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen zijn uiteenlopend en ingewikkeld: vreemdelingenrecht, jeugdbescherming,
jeugdbijstand, welzijnswerk, strafrechtspleging (verzoeken tot invrijheidstelling), maar
ook organisatie van de scholing (inschrijving op school, leerplicht, homologatie van de
diploma‟s, gelijkwaardigheid van de in het buitenland gevolgde studies), toegang tot
bepaalde sociale rechten (ziekenfonds, kinderbijslag, …).
Het is dus belangrijk dat de advocaten die worden aangewezen om deze minderjarigen bij
te staan en te verdedigen zeer bekwaam zijn.
2.

Hoe een gespecialiseerde advocaat vinden?

Een van de eerste opdrachten van de voogd, wanneer hij is aangewezen, is contact
opnemen met een advocaat die de belangen van de minderjarige kan verdedigen bij alle
juridische problemen en die hem eveneens kan bijstaan bij zijn asielprocedure of enige
andere procedure tot machtiging tot verblijf. (Opmerking: het gebeurt dat voor de
minderjarige reeds een advocaat is aangewezen, bijvoorbeeld wanneer die in een gesloten
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centrum verblijft; deze centra beschikken immers over de lijst van advocaten van
dienst).
Er bestaan in de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB‟s*) van de Nederlandstalige en
Franstalige (Bureau d‟aide juridique – BAJ‟s) balies van bepaalde arrondissementen
vrijwillige advocaten (zogenaamde pro-Deoadvocaten) die zich hebben gespecialiseerd in
de bijstand van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In het Franstalige BJB te
Brussel is in de afdeling « vreemdelingenrecht» zelfs een onderafdeling « niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen » opgericht. Enkele advocaten van de Nederlandstalige balie
te Brussel maken ook deel uit van deze onderafdeling.
In Brussel nemen deze gespecialiseerde advocaten de dienst waar. De lijst van advocaten
van dienst (zowel Nederlandstalige als Franstalige advocaten) kan worden geraadpleegd
op de website www.barreaudebruxelles.be of op de website www.mena.be.
In Namen is eveneens een lijst van gespecialiseerde vrijwillige advocaten opgesteld. Om
de namen van deze advocaten te kennen, moet contact worden opgenomen met:
Het secretariaat van de orde van advocaten te Namen
Tel.: 081.25.17.25
De voorzitter van het « Bureau d‟Aide Juridique » te Namen
Meneer PIPPETTE
Tel.: 081.23.17.23
De meeste centra die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opvangen, beschikken
eveneens over de lijst van gespecialiseerde advocaten (zie de adressen en andere
gegevens van de verschillende opvangcentra in het deel « huisvesting », blz. 158).
Met betrekking tot de kosteloze juridische bijstand georganiseerd door de andere
balies:
In Vlaanderen: zie de website www.advocaat.be waar wordt verwezen naar de
verschillende websites van de balies te Leuven, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent,
Hasselt, Ieper, Kortrijk, Mechelen, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout en Veurne.
In Wallonië:
www.barreaudenamur.be,
www.barreaudecharleroi.be,
www.barreaudenivelles.be,
www.barreaudetournai.be,
www.barreaudeverviers,
www.barreaudedinant.be,
www.barreaudehuy.be,
www.barreaudeliege.be,
www.barreaudemarche.be,
www.barreaudemons.be, www.users.win.be/barreau.neufchateau
3. Hoe functioneert de 24-uursdienstverlening en de aanwijzing van deze gespecialiseerde advocaten?

Telkens als een minderjarige aan de grens aankomt en wordt vastgehouden in een
gesloten centrum*, wordt hem ambtshalve een advocaat uit de lijst van vrijwillige
advocaten aangewezen, zulks volgens een systeem van 24-uursdienstverlening (een of
twee advocaten van dienst per week). Op dezelfde wijze kan een niet-begeleide
minderjarige vreemdeling die zich op het Belgische grondgebied bevindt en geen
advocaat heeft (of die van advocaat wil veranderen) contact opnemen (hetzij hijzelf
rechtstreeks, hetzij via zijn voogd of sociale of juridische diensten, …) met de advocaat
van dienst of met een andere vrijwillige advocaat.
De geraadpleegde advocaat zorgt ervoor dat hij wordt aangewezen door het Bureau voor
Juridische Bijstand.
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4. Is de bijstand van de advocaat kosteloos?

Ja, zijn optreden is kosteloos voor de minderjarige. De minderjarige vreemdeling heeft
immers recht op kosteloze juridische bijstand op een dubbele basis: in zijn hoedanigheid
van minderjarige en omdat zijn problemen betrekking hebben op het
vreemdelingenrecht20.
De advocaat kan geen enkele betaling eisen, noch van de minderjarige noch van de voogd.
5. Wat te doen indien de advocaat erelonen vraagt aan de minderjarige?

Zoals reeds uitgelegd, heeft de minderjarige recht op kosteloze juridische bijstand.
Indien een advocaat die in dit kader optreedt aan de minderjarige vraagt, erelonen te
betalen, moet de voogd zo spoedig mogelijk contact opnemen met de advocaat teneinde
uitleg te vragen en hem erop te wijzen dat de minderjarige recht heeft op zijn kosteloze
optreden.
In geval van betwisting kan een klacht worden ingediend bij de stafhouder. Deze laatste
zal de klacht onderzoeken en kan eventueel beslissen de zaak aanhangig te maken bij de
tuchtraad, die de advocaat kan straffen.
In afwachting daarvan is het wellicht beter de voogd aan te raden een andere advocaat
te raadplegen om de minderjarige bij te staan aangezien de vertrouwensrelatie tussen
deze laatste en zijn advocaat kan zijn aangetast.
6. Wat te doen indien de minderjarige reeds een « privé »-advocaat heeft (i.e. vrij gekozen door zijn cliënt)?

Het gebeurt soms dat de minderjarige, wanneer hij in België aankomt, in het bezit is van
de gegevens van een advocaat (die zijn familie in zijn land van herkomst kent
bijvoorbeeld) of dat een persoon in België reeds contact heeft opgenomen met een
advocaat om hem te vragen op te treden.
Niets belet de minderjarige zelf een advocaat te kiezen.
De voogd moet evenwel erop letten dat deze door de minderjarige gekozen advocaat
gespecialiseerd is in alle aangelegenheden die betrekking hebben op niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen. Deze aangelegenheden zijn immers, zoals hoger gesteld,
zeer uiteenlopend en ingewikkeld en het is absoluut noodzakelijk dat de gekozen
advocaat daarvan een perfecte kennis heeft teneinde de minderjarige zo goed mogelijk
te adviseren en bij te staan.
De voogd moet eveneens zeer goed erop letten dat deze advocaat optreedt in het kader
van de kosteloze juridische bijstand om te voorkomen dat de minderjarige hem op een
dag erelonen moet betalen.
Er moet worden op gewezen dat zelfs indien de advocaat werd gekozen door een derde
(een familielid bijvoorbeeld), hij belast is met de verdediging van de minderjarige.
7. Hoe verloopt de eerste ontmoeting met de aangewezen advocaat?

Zelfs indien de advocaat tot vandaag de dag het verhoor door de Dienst
Vreemdelingenzaken niet kan bijwonen, is het noodzakelijk dat de advocaat de
minderjarige ontmoet VÓÓR dit eerste verhoor, net om hem daarop voor te bereiden.
De voogd moet voor deze eerste ontmoeting met de advocaat, een tolk zoeken indien de
minderjarige geen Nederlands noch Frans spreekt. De voogd legt de huidige situatie van
de minderjarige uit, evenals wat hij reeds weet over de situatie in zijn land van
20 Koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische

tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (BS 24 december 2003).
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herkomst. De tolk moet alles wat wordt gezegd, vertalen teneinde de minderjarige de
mogelijkheid te bieden te reageren indien iets foutief is.
Het is de taak van de advocaat de wettelijke mogelijkheden voor de minderjarige, de te
ondernemen stappen en de gevolgen daarvan uit te leggen. De minderjarige kan zo zijn
mening geven over de te volgen procedure.
8. Hoe samenwerken met de advocaat? Hoe wordt de rol van beiden afgebakend?

Het gebeurt dat de taken van de advocaat en van de voogd elkaar overlappen (bijstand
bij de verhoren, indiening van een dringend beroep, contacten met een OCMW, …).
Het is nuttig vanaf de eerste ontmoeting de rol van elkeen precies te verduidelijken.
Het is volkomen mogelijk bijvoorbeeld overeen te komen dat de advocaat zich bezighoudt
met het juridische gedeelte van de asielprocedure (bijstand en optreden bij de verhoren,
indiening van alle beroepen, indiening van een verzoek tot invrijheidstelling, uitleg aan de
minderjarige van de inhoud van de beslissingen, zulks in samenwerking met de voogd,
verzamelen van de nodige documenten voor deze procedures, …), van de
regularisatieprocedure (indiening van een aanvraag tot verblijfsvergunning op grond van
artikel 9, derde lid, en indiening van de beroepen) en van enige andere gerechtelijke
procedure (bijvoorbeeld een beroep bij de arbeidsrechtbank tegen een negatieve
beslissing van het OCMW) en dat de voogd zich bezighoudt met het meer sociale
gedeelte van deze procedures (voornamelijk door zijn aanwezigheid bij de verhoren) en
met alles wat betrekking heeft op het dagelijkse leven van de minderjarige (schoolgaan,
huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg, …), zulks in goede samenwerking met de
maatschappelijk werkers van de opvangcentra!
Ter herinnering: de voogd kan een asielaanvraag indienen voor de minderjarige.
In ieder geval is regelmatige communicatie noodzakelijk.
9. Moet de advocaat de toestemming van de voogd hebben alvorens beroep aan

te tekenen?

Ja
10. Moet de advocaat de toestemming van de minderjarige hebben alvorens beroep aan te tekenen?

Ja
11. Quid indien de voogd in tegenspraak is met de advocaat?

Indien de voogd het niet eens is met de advocaat (betreffende de inleiding van een
procedure of de indiening van een beroep bijvoorbeeld), moet hij zichzelf opnieuw de
vraag stellen wat het hoger belang van de minderjarige in deze procedure is.
Indien de voogd van oordeel is dat hij gelijk heeft, moet hij aan de minderjarige de
reden van zijn keuze uitleggen en hem uitleggen dat zijn advocaat het niet met deze
keuze eens is. Vervolgens moet de voogd onderzoeken wat de voornemens van de
minderjarige zijn:
indien de minderjarige beslist zijn advocaat te volgen, kan de voogd zich tot de
vrederechter wenden omdat tussen hem en de minderjarige een geschil bestaat. De
vrederechter moet een beslissing nemen en eventueel de aanwijzing van een andere
voogd voor de minderjarige bevelen;
indien de minderjarige daarentegen beslist zijn voogd te volgen, moet de voogd aan
de advocaat uitleggen dat hij handelt met de instemming en in het belang van de
minderjarige. Indien de advocaat volhardt, kunnen de voogd en de minderjarige
vragen dat een andere advocaat wordt aangewezen (zie hierna vraag nr. 12).
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De advocaat mag niet vergeten dat hij in de eerste plaats de belangen van de
minderjarige verdedigt en moet dan ook daarnaar handelen, en dus zijn woordvoerder
zijn. Hij kan niet in zijn plaats beslissen wat in zijn belang is, maar moet handelen met de
instemming van de minderjarige en de voogd.
12. Wat te doen indien de minderjarige of de voogd niet tevreden is met de bijstand van
indien het contact met de advocaat niet optimaal is?

de

advocaat

of

Iedereen kan vrij zijn advocaat kiezen. Dit beginsel biedt de minderjarige de
mogelijkheid een andere advocaat te raadplegen indien hij dat wenst. Deze wordt ofwel
aangewezen door het BJB*, ofwel rechtstreeks door de minderjarige geraadpleegd via
de 24-uursdienstverlening van de gespecialiseerde advocaten voor niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (in dit geval moet de advocaat ervoor zorgen dat hij wordt
aangewezen).
Het is derhalve te allen tijde mogelijk te vragen dat een nieuwe advocaat wordt
aangewezen met inachtneming van de voorwaarden vastgesteld met betrekking tot
opvolging van advocaten in het kader van de rechtsbijstand. In geval van betwisting
omtrent de opvolging van advocaten in het kader van de rechtsbijstand moet de zaak
aanhangig worden gemaakt bij de stafhouder van de bevoegde raad van de Orde.
De nieuwe advocaat schrijft naar de vorige advocaat om hem ervan op de hoogte te
brengen dat hij hem opvolgt en hem te vragen hem het dossier te bezorgen.
Er moet worden opgemerkt dat het, alvorens van advocaat te wisselen, beter is het
geschil te beslechten aangezien een verandering van advocaat gevolgen kan hebben voor
de follow-up van het dossier.
vii) Waar kan, indien nodig, een tolk worden gevonden ?

De dienst Voogdij beschikt over de lijst van beëdigde tolken en vertalers van de FOD
Justitie, die wordt gebruikt door de hoven en rechtbanken. De dienst voogdij bezorgt
trouwens op verzoek een lijst van erkende tolken 21.
Voogden kunnen eveneens beroep doen op de volgende twee verenigingen: BABEL (tolken
per telefoon – Nederlandstalige dienst) en CIRE* (Franstalige dienst).

21

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 is bepaald dat de dienst Voogdij een beroep kan doen op een tolk.
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BABEL
Vlaamse Centrale Tolkentelefoon
Vooruitgangsstraat 323/3 – 1030 Brussel
Tel.: 02.208.06.11 – Fax: 02.208.06.12
Website: www.ba-bel.be
Openingsuren van de tolkendienst:
van maandag t.e.m. donderdag van 8u45‟ tot 12u30‟ en van 13u30‟ tot
19u;
vrijdag van 8u45‟ tot 12u30‟ en van 13u30‟ tot 17u;
zaterdag van 9u30‟ tot 13u30‟.
Gesproken talen: Albanees, Amhaars, Arabisch, Aramees, Armeens,
Assyrisch, Bengali, Berbers, Bosnisch, Bulgaars, Chinees, Chaldeeuws, Dari,
Dioula, Duits, Engels, Farsi, Frans, Georgisch, Hindi, Hongaars, Italiaans,
Koerdisch, Krio, Litouws, Macedonisch, Malayalam, Malinke, Mandarijns,
Marokkaans, Oromo, Pools, Punjabi, Roemeens, Russisch, Servo-Kroatisch,
Slovaaks, Somali, Spaans, Tsjechisch, Turks, Urdu, Viëtnamees, Wit-Russisch
en Zazaki.
CIRE – Interprétariat :
Visvijverstraat 80-82 - 1050 Brussel
Tel.: 02.629.77.27 (beheer van de aanvragen / reservering)
Tel.: 02.629.77.29 (secretariaat) – Fax: 02.629.77.26
E-mail: interpretariat.cire@cire.irisnet.be
Website: www.cire.be
Openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 17u.
De door de dienst Voogdij verstrekte lijst van tolken is niet exhaustief. De voogd kan
steeds een beroep doen op de tolk van zijn keuze, bijvoorbeeld een persoon die in
hetzelfde centrum verblijft als de minderjarige en die zijn taal spreekt. De voogd moet
evenwel vooraf de dienst Voogdij schriftelijk om machtiging verzoeken (per e-mail, fax
of gewone brief). Indien de tolk op wie de voogd een beroep doet niet op de lijst van de
dienst Voogdij staat, zorgt de voogd ervoor dat de tolk de deontologische code
ondertekent en deelt hij hem de door de dienst Voogdij gehanteerde tarieven mee (vaste
barema‟s die overeenkomen met de vergoedingen van beëdigde vertalers van het parket)
Na afloop van de prestatie van de tolk vult de voogd een formulier van aangifte van
schuldvordering van de tolken in en bezorgt het aan de dienst Voogdij. De tolkkosten
zijn steeds ten laste van de dienst Voogdij22.
viii) De minderjarige op de hoogte brengen van de procedures en de te
ondernemen stappen

Naast het opbouwen van een vertrouwensrelatie informeert de voogd de minderjarige
over zijn situatie en inzonderheid over de gevolgen van valse verklaringen in het kader
van zijn asielprocedure of zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning.
Het is heel belangrijk dat de minderjarige weet wat er gaat gebeuren en wanneer; de
onzekerheid over zijn toekomst kan leiden tot angst.
ix) Met de minderjarige de nodige stappen ondernemen met betrekking tot
zijn verblijf in België

De rol van de voogd, in samenwerking met de advocaat van de minderjarige, bestaat
tevens erin aan de minderjarige uitleg te verschaffen over de zin en de doelstellingen
Behalve de tolkkosten gedurende de verhoren in het kader van een asielaanvraag. In dit geval zijn deze ten laste van de overheid die het
verhoor afneemt (zie artikel 9, § 2, van de voogdijwet).

22
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van deze of gene procedure. Hij moet de minderjarige alle informatie geven over België,
de procedures, de mogelijkheden om te verkrijgen wat de minderjarige wenst, … Deze
inlichtingen moeten in eenvoudige en begrijpelijke taal worden gegeven, vooral omdat het
ingewikkelde aangelegenheden betreft en de minderjarige zeer zelden de nodige kennis
heeft om deze te begrijpen.
Indien blijkt dat de situatie van de minderjarige op het eerste gezicht onder de criteria
van het verdrag van Genève (zie blz. 39) valt of dat de minderjarige, behoorlijk ingelicht,
ervoor kiest, dient de voogd een asielaanvraag in (er moet worden opgemerkt dat de
minderjarige ook alleen een asielaanvraag kan indienen en dat de voogd deze ook kan
indienen voor de minderjarige).
Wanneer de minderjarige over onderscheidingsvermogen beschikt, kan zijn weigering
terug te keren naar zijn land in voorkomend geval worden begrepen als een aanvraag tot
erkenning als vluchteling (of een aanvraag tot machtiging tot verblijf). Indien de
minderjarige beslist een asielaanvraag in te dienen, legt de voogd hem uit dat hij op een
duidelijke en precieze wijze en met kennis van zaken de redenen om zijn land te
ontvluchten, zal moeten vertellen. Hij moet de minderjarige uitleggen dat hij bewijzen
moet leveren die zijn verklaringen kunnen staven.
x) De minderjarige bijstaan bij de verschillende procedures

De voogd woont de verschillende verhoren van de minderjarige in het kader van de
verschillende procedures bij.
xi) Erop toezien dat de minderjarige zich goed voelt op de plaats waar hij
verblijft

Zie het deel « huisvesting », blz. 158.
xii) Ervoor zorgen dat de minderjarige op school wordt ingeschreven

Zie het deel « onderwijs », blz. 186.
xiii) Ervoor zorgen dat de medische en psychologische aangelegenheden
correct worden aangepakt

Zie het deel « psychologische ondersteuning », blz. 227 en het deel « toegang tot de
gezondheidszorg », blz. 236.
xiv) Met de toestemming van de minderjarige contact opnemen met zijn
familieleden

Zie het deel « duurzame oplossing », blz. 260.
xv) Een duurzame oplossing voorstellen

Zie het deel « duurzame oplossing », blz. 260.
xvi) Verslagen opstellen over de vermogenstoestand en de persoonlijke
situatie van de minderjarige

Zie het deel « beheer van de goederen », blz. 274 en « einde van de voogdij », blz. 347.
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SYNTHESEFICHE

Checklist van de opdrachten van de voogd


kiest woonplaats;



wint inlichtingen in om te weten waar de minderjarige zich bevindt;




ontmoet de minderjarige;
vraagt de bijstand van een gespecialiseerde advocaat (die kan worden gekozen
uit de lijst van vrijwillige advocaten gespecialiseerd in de problematiek van de
NBMV‟s);
vraagt indien nodig de bijstand van een tolk;
legt (in eenvoudige en begrijpelijke taal) aan de minderjarige uit wat de
procedures, de te ondernemen stappen en de gevolgen van deze stappen zijn
teneinde hem de mogelijkheid te bieden te begrijpen wat gaat gebeuren en
keuzes te maken;
onderneemt met de minderjarige en met de hulp van de advocaat de nodige
stappen met betrekking tot zijn verblijf in België (asielaanvraag, aanvraag tot
machtiging tot verblijf, verzoek tot vrijwillige terugkeer, …);
staat de minderjarige bij in het kader van de procedures (o.a. bijstand tijdens
de verhoren);
vergewist zich ervan dat de minderjarige zich goed voelt op de plaats waar hij
is gehuisvest;
ziet toe op de inschrijving op school;
ziet erop toe dat de medische en psychologische aangelegenheden correct
worden aangepakt;
neemt met zijn toestemming, contact op met zijn familie in zijn land van
herkomst;
onderzoekt gaandeweg welke duurzame oplossing aan DVZ kan worden
voorgesteld;
bezorgt 15 dagen na zijn aanwijzing een eerste verslag aan de vrederechter en
aan de dienst Voogdij, daarna om de 6 maanden.
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VI. Verschillen de wettelijke opdrachten van de
voogden
De voogdijwet voorziet op algemene wijze erin dat de voogd ermee belast is de nietbegeleide minderjarige vreemdeling te vertegenwoordigen in het kader van:


alle rechtshandelingen;



de procedures bedoeld in de wet van 15 december 1980 (asielprocedure,
aanvraag tot verblijfsvergunning, aanvraag tot gezinshereniging, …);



alle andere administratieve of gerechtelijke procedures.

Deze verschillende specifieke opdrachten van de voogd worden hierna punt per
punt beschreven. De voogd oefent zijn taak uit met inachtneming van het belang
van het kind, zulks in elke fase van de asielprocedure, van de procedure tot
machtiging tot verblijf, bij de inschrijving op school, bij verandering van centrum, …
Bovendien worden bepaalde van deze opdrachten uitgeoefend met de hulp van
en/of in samenwerking met de advocaat van de minderjarige, die een
vooraanstaande rol speelt in gerechtelijke procedures, en andere actoren
(maatschappelijk werkers van opvangcentra, educatieve teams, …).
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SYNTHESEFICHE

De voogd is inzonderheid bevoegd:
1. bijstand te vragen van een advocaat voor de minderjarige (ambtshalve en
onverwijld);
2. met de hulp van de advocaat een asielaanvraag in te dienen (maar de
minderjarige kan deze ook alleen indienen);
3. met de hulp van de advocaat een aanvraag tot machtiging tot verblijf in te
dienen;
4. in het belang van de minderjarige, toe te zien op de naleving van de
vreemdelingenwet van 15 december 1980;
5. aan de minderjarige toelichting te geven over de door de instanties genomen
beslissingen en in geval van een negatieve beslissing, de rechtsmiddelen aan te
wenden;
6. met de hulp van de advocaat de minderjarige bij te staan in elke fase van de
procedures en tijdens de verhoren van de DVZ, het CGVS (de aanwezigheid
van de voogd is verplicht; het verhoor kan niet plaatsvinden zonder zijn
aanwezigheid), de VBV en de Raad van State;
7. zorg te dragen voor de minderjarige gedurende zijn verblijf in België:
huisvesting, onderwijs, psychologische bijstand, gezondheid en eerbiediging
van zijn politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging;
8. een duurzame oplossing te zoeken voor de minderjarige, o.a. zijn familieleden
opsporen en aan de DVZ voorstellen doen die hij nodig acht om een duurzame
oplossing te vinden in het hoger belang van de minderjarige;
9. de goederen van de minderjarige te beheren zonder het genot daarvan te
hebben;
10. alle passende maatregelen te nemen opdat de minderjarige hulp van de
openbare instanties krijgt;
11. binnen vijftien dagen na zijn aanwijzing een verslag op te maken betreffende
de persoonlijke situatie van de minderjarige en daarna om de zes maanden.
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1. Een advocaat raadplegen
Zie hiervoor blz. 35 .vi.

2. Indiening van een asielaanvraag
De hervorming23 ingevoerd door de twee nieuwe wetten van 15 september 2006
heeft de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna
“Vreemdelingenwet) grondig gewijzigd. De status van subsidiaire bescherming is
ingevoerd, er komt een systeem voor de bescherming van personen die een ernstig
gezondheidsprobleem hebben, de procedure voor de bestaande instanties wordt
gewijzigd en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt ingevoerd.
1.

Wat zijn de grote beginselen van de hervorming?

invoering van de “subsidiaire bescherming”, die de door het verdrag van
Genève geboden mogelijkheden tot internationale bescherming uitbreidt. Bij
elke asielaanvraag worden de twee aspecten (vluchteling - verdrag van
Genève en subsidiaire bescherming automatisch onderzocht (procedure met
“centraal informatiepunt”). Bij het onderzoek van de aanvraag is de
toepasbaarheid van het verdrag van Genève een prioriteit.
er werd voorzien in een nieuw mechanisme: de procedure met het oog op
een verblijfsstatus voor een persoon die een ernstig gezondheidsprobleem
heeft, vormt het nieuwe artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze
aanvragen worden behandeld volgens een specifieke procedure waarvoor
de DVZ bevoegd is. Dat betekent dat een persoon die in België wil verblijven
voor een ernstig medisch probleem geen asielaanvraag moet indienen. Dat
kan echter wel indien elementen van angst in aanmerking komen.
een nieuwe asielaanvraagprocedure in twee fases. Een administratieve fase
die gekenmerkt wordt door de herverdeling van de bevoegdheden tussen de
twee bestaande instanties: aan de ene kant de minister en zijn afgevaardigde
(DVZ) en aan de andere kant het CGVS, een onafhankelijke instantie. Een
rechterlijke
fase
voor
de
nieuwe
instantie,
de
Raad
voor
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) die tussenbeide komt in de asielprocedure
in de hoedanigheid van rechter in beroep tegen negatieve beslissingen.
Tegen de meeste beslissingen van het CGVS kan voor de RVV hoger beroep
met volle rechtsmacht worden ingesteld binnen 15 kalenderdagen te rekenen
van de kennisgeving van de beslissing. Dit beroep is opschortend 24.
2.

In welke gevallen kan een asielaanvraag worden ingediend25?

Nadat de voogd heeft geluisterd naar het verhaal van de minderjarige en de
redenen voor zijn komst naar België, en eventueel de advocaat van de minderjarige
heeft geraadpleegd, kan hij hem voorstellen een asielaanvraag in te dienen bij de
Belgische instanties teneinde als « vluchteling » of de statuut van subsidiaire
bescherming te worden erkend. Overeenkomstig de voogdijwet heeft de nietbegeleide minderjarige vreemdeling de mogelijkheid een asielaanvraag alleen in te
23 De wet van 15 september 2006 tot wijziging vaan de Vreemdelingenwet en de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
De RVV beschikt eveneens over een annulatiebevoegdheid inzake immigratie en over een specifieke categorie beslissingen inzake asiel (de
asielaanvraag van een inwoner van de EU). Dit annulatieberoep moet worden ingediend binnen 30 kalenderdagen en is niet opschortend.
25 De asielaanvraag wordt onderzocht aan de hand van de bepalingen van volgende teksten:
het verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951;
het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 (goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955);
het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 (goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981);
wat de minderjarigen betreft, het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 (IVRK) en de resolutie
van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1997 (97/C 221/03) inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen.
24
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dienen. De voogd moet zich derhalve ervan vergewissen dat een dergelijke
procedure niet reeds is ingesteld.
In de vreemdelingenwet wordt verwezen naar het verdrag van Genève* van 1951
met betrekking tot de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend26.
Volgens dat verdrag is vluchteling eenieder die zich buiten het land bevindt waarvan
hij de nationaliteit bezit en die de bescherming van dat land niet kan of niet wil
inroepen uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit,
het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.27
De definitie van vluchteling omvat dus vier elementen:


de minderjarige moet zich buiten zijn land bevinden: zulks onderstelt niet dat de
minderjarige redenen moet hebben om te vluchten op het tijdstip dat hij zijn
land heeft verlaten. Hij heeft het misschien zonder vrees verlaten, maar het is
mogelijk dat zijn terugkeer onmogelijk wordt als gevolg van wijzigingen in het
land van herkomst tijdens zijn verblijf in België (= « vluchteling ter plaatse »);



een subjectief element, de gegronde vrees voor vervolging: het betreft de vrees
voor hetgeen zou kunnen gebeuren ingeval de minderjarige naar zijn land van
herkomst terugkeert. Die vrees moet worden beoordeeld in het licht van de
ervaringen van de jongere of die van verwanten en van de risico‟s verbonden aan
een eventuele terugkeer. De vrees voor vervolging kan worden veroorzaakt door
de overheid of door enige andere groepering. De minderjarige moet dan ook de
Belgische instanties zo veel mogelijk elementen verschaffen waaruit blijkt dat
bij terugkeer een werkelijk gevaar voor vervolging bestaat;



een objectief element, de vervolging: er is sprake van vervolging in geval van
enige schending van de in de internationaalrechtelijke teksten erkende rechten
van de mens, daaronder begrepen economische, culturele en sociale rechten.
Opdat de (vrees voor) vervolging recht kan geven op de status van vluchteling,
moet de reden voor vervolging bovendien bestaan in ras, godsdienst, nationaliteit
(of ook etnische afkomst), politieke overtuiging (die aan betrokkene – zelfs ten
onrechte – wordt toegeschreven) dan wel het behoren tot een bepaalde sociale
groep (meisjes kunnen in bepaalde gevallen worden beschouwd als een aparte
sociale groep, homoseksuelen, bepaalde categorieën van vrouwen, kindsoldaten,
…). Verschillende redenen kunnen zich tegelijkertijd voordoen;



de minderjarige kan of wil zich niet beroepen op de bescherming van zijn land van
herkomst aangezien de overheid van zijn land die bescherming niet biedt.

De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die asiel aanvraagt, moet eveneens voldoen
aan deze vier elementen. De criteria om als vluchteling te worden erkend, verschillen dus
niet van die voor volwassenen.
Het indienen van een asielaanvraag is voor de minderjarige die aan grens aankomt zonder
te voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het grondgebied te verkrijgen de enige
wettelijke manier om een bijlage 25 te verkrijgen, een document dat wordt afgeleverd in
het kader van de asielprocedure, maar dat evenwel geen verblijfsvergunning is. Het
betreft een tijdelijk document dat alleen geldig zal zijn gedurende de periode van
onderzoek van de asielaanvraag.

26 In artikel 48 van de wet van 15 december 1980 is bepaald dat als vluchteling kan worden erkend de vreemdeling die voldoet aan de

voorwaarden gesteld in het verdrag van Genève van de Verenigde Naties van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelinge n dat België
bindt.
27 Artikel 1 van het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 1951.

46

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De voogd moet derhalve indien nodig met medewerking van de advocaat, de minderjarige
informeren over de verschillende verblijfsmogelijkheden die er in België bestaan en er
over waken dat er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de asielprocedure met als
enig doel toegang tot het Belgisch grondgebied en een verblijfsvergunning te verkrijgen.
Indien dus moest blijken dat de minderjarige duidelijk niet voldoet aan de vereiste
voorwaarden om erkend te worden als vluchteling, zal de voogd er over waken dat hij de
keuze van de minderjarige naar andere procedures oriënteert dan naar de asielprocedure
(zie infra).

SYNTHESEFICHE

Vier voorwaarden om als vluchteling te worden erkend






de minderjarige moet zich buiten zijn land bevinden
een subjectief gegeven, de gegronde vrees voor vervolging
een objectief gegeven, vervolging (5 redenen voor vervolging worden in
aanmerking genomen: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging
of het behoren tot een bepaalde sociale groep)
de minderjarige kan of wil geen beroep doen op de bescherming van zijn
land van herkomst, omdat de autoriteiten van zijn land deze bescherming
niet bieden.

SYNTHESEFICHE

Voorwaarden om subsidiaire bescherming te krijgen
een vreemdeling die niet kan worden beschouwd als vluchteling en
die geen beroep kan doen op de procedure voor het humanitair verblijf
voor medische redenen (artikel 9ter).
het bestaan van zwaarwegende gronden om aan te nemen
dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, (of in het geval van een
staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef),
terugkeert,
een reëel risico zou lopen
op ernstige schade
en die zich wegens dat risico niet onder de bescherming van dat land kan
of wil stellen
en niet onder de uitsluitingsgronden valt.
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3.

Wat wordt verstaan onder subsidiaire bescherming ?

Subsidiaire bescherming is een nieuwe vorm van internationale bescherming als
bedoeld in de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april
2004. De omzetting ervan in het Belgisch recht gebeurde reeds door de wet van 15
september 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980,
waardoor in deze wet een nieuw artikel 48/4 werd ingevoerd.
In dit artikel is nader bepaald dat subsidiaire bescherming enkel geldt voor de
vreemdeling die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen
beroep kan doen op de procedure inzake het verblijf voor medische redenen (artikel
9ter), maar ten aanzien van wie:
-

er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen;
dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een
staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert;
een reëel risico zou lopen;
op ernstige schade;
en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico,
wil stellen;
en niet onder de uitsluitingsgronden valt.

Onder ernstige schade kan worden verstaan :
doodstraf of executie
- foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een
verzoeker in zijn land van herkomst;
- ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg
van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands
gewapend conflict.
De ernstige schade of het risico op vervolging kan veroorzaakt worden door:
-

de Staat;
partijen of organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn
grondgebied beheersen;
niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als
bedoeld in de vorige twee punten, inclusief internationale organisaties, geen
bescherming kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade.
Deze bescherming kan worden geboden door de Staat of de partijen of
organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied
beheersen. Deze bescherming wordt in het algemeen toegekend wanneer de
actoren omschreven in het eerste lid redelijke maatregelen tot voorkoming
van vervolging of het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door de
instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke
vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade
vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming
heeft.

De uitsluitingsgronden kunnen zijn:
ernstige redenen om aan te nemen:
- dat hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de
menselijkheid heeft gepleegd;
- dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de
doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties;
- dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd.
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Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire bescherming indien hij heeft
aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan de (hierboven genoemde)
misdrijven of daden.
4.

Heeft het verdrag van Genève enkel betrekking op het rechtstreekse slachtoffer van de
vervolgingen?

Ja, wat de vrees voor vervolging in geval van terugkeer betreft. Het moet gaan om
vrees voor zichzelf. De vrees zelf kan daarentegen gegrond zijn op de vroegere of
huidige vervolging van een verwante (van familie bijvoorbeeld of van personen met
gemeenschappelijke kenmerken).
5.

Bestaan er voor minderjarigen specifieke criteria voor de erkenning als vluchteling?
Worden minderjarigen door de asielinstanties beschouwd als een “specifieke groep”?

Volgens het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen
(UNHCR)28 moeten, wanneer het een minderjarige betreft, de grondvoorwaarden
evenwel worden versoepeld omdat voor vergelijkbare feiten het niveau van
schending van de grondrechten uiteraard hoger is bij een minderjarige dan bij een
volwassene. In het handboek betreffende de toepasselijke procedures 29 (nr. 219),
waarin eveneens wordt gepleit voor een ruimere toepassing van het voordeel van de
twijfel wanneer het een minderjarige betreft, wordt erop gewezen dat rekening moet
worden gehouden met de mate van maturiteit, redeneervermogen en
onderscheidingsvermogen van de minderjarige en dat het reële karakter van de
aangevoerde vrees dan ook op grond van deze factoren moet worden onderzocht.
Volgende grondcriteria zijn vormen van vervolging die specifiek zijn voor kinderen en
kunnen worden erkend als in het verdrag van Genève bepaalde criteria (via
onderzoek, geval per geval, wordt door het CGVS bepaald of de situatie kan worden
geacht onder het verdrag te vallen):


rekrutering van kinderen voor het leger (kindsoldaten);



jonge vrouwen slachtoffers van geslachtsverminking;



gedwongen huwelijk van een minderjarige;



gedwongen werk door een minderjarige;



kindersmokkel.

Deze laatste twee gevallen moeten betrekking hebben op gronden in verband met ras,
godsdienst, politieke of godsdienstige overtuiging.
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de toepassingscriteria van
het verdrag van Genève, die dus niet verschillen naargelang de
asielzoeker minderjarig of meerderjarig is (te weten de vier voorwaarden
om te worden erkend als vluchteling), en de wijze van behandeling door
de verschillende asielinstanties van de asielaanvragen ingediend door
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (zie hierna vraag nr. 5).

6.

Bestaat er een specifieke asielprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen?

Er is voorzien in een specifieke behandeling van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen tijdens het onderzoek van hun asielaanvraag door de verschillende
asielinstanties (de procedure op zichzelf verschilt evenwel niet van die voor
volwassenen). Deze specifieke behandeling omvat:
28 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, februari 1997. Voornoemd document kan

worden geraadpleegd op http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home .
29 « Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status

of Refugees », Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, Genève, heruitgave 1992, blz. 49 tot 53.
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een gespecialiseerde dienst die in de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvragen
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen onderzoekt
Dienst Vreemdelingenzaken, Directie Asiel, Bureau Minderjarigen
North Gate II
Koning Albert II-laan, 8 - 1000 Brussel
Kamer 312
Fax: 02.274.66.61
Contactpersonen:
Christophe JOLLET, leidinggevende (FR)
E-mail: cjollet@dofi.fgov.be
Patricia VANDENBOSSCHE (NL)
E-mail: pvandenbossche@dofi.fgov.be

Tel.: 02.205.54.62
Tel.:02.205.54.93

Dit Bureau Minderjarigen is bevoegd voor het onderzoek van de op het grondgebied
ingediende asielaanvragen. Het vult tevens de fiche « niet-begeleide minderjarige
vreemdeling »30 in (zie model als bijlage) wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken als
eerste overheid kennis heeft van de aanwezigheid op het grondgebied van een
persoon die verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn. Dit bureau
is ook bevoegd om de aanvragen tot gezinshereniging van asielzoekers te
onderzoeken: het betreft kinderen die zich voegen bij hun ouders, van wie de
procedure om de status van vluchteling te verkrijgen nog loopt.
Wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling verklaart dat hij een
asielaanvraag wil indienen, wordt de asielaanvraag door dit bureau ingeschreven 31. De
voogd woont het verhoor van de minderjarige bij.
De aanwezigheid van de voogd tijdens alle verhoren in verband met de
asielaanvraag van de minderjarige is trouwens onontbeerlijk. Zonder zijn
aanwezigheid kan het verhoor niet plaatsvinden (indien het toch
plaatsvindt, kan het later als ongeldig worden beschouwd).
Coördinatie « Minderjarigen » in het CGVS en gespecialiseerde ambtenaren
in de schoot van de geografische afdelingen (met een Franstalige eenheid
gespecialiseerd in de afdeling Afrika)
Leidinggevende: Hedwige de BIOURGE
CGVS
North Gate I
Koning Albert II-laan, 6 - 1000 Brussel
Tel.: 02.205.51.37
E-mail: hedwige.debiourge@ibz.fgov.be
In geval van afwezigheid:
Administratieve ondersteuning: Joseph ECINO
Tel.: 02/208.22.02
E-mail: joseph.ecino@ibz.fgov.be

de specifieke opleiding van de ambtenaren die bij de Dienst Vreemdelingenzaken en
bij het CGVS de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verhoren
De ambtenaren van het CGVS die de minderjarigen verhoren hebben een opleiding
gevolgd over de talrijke aspecten van de situatie van de minderjarige die in België in
30 Bedoeld in de omzendbrief van 24 april 2004 van de Dienst Vreemdelingenzaken (BS 30 april 2004).
31 Overeenkomstig artikel 9, § 1, van de voogdijwet.
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ballingschap is (verblijf, huisvesting, scholing, sociale bijstand, toegang tot
gezondheidzorg en het trauma dat verband houdt met zijn ballingschap). Zij hebben
tevens een opleiding gevolgd over specifieke verhoortechnieken voor minderjarigen.
Bovendien krijgen zij regelmatig specifieke inlichtingen over de problematiek van de
minderjarigen (kindsoldaten, straatkinderen, “kindheksen” ).
Bij het CGVS werden dienstorers opgesteld betreffende de situatie van de
minderjarigen (minderjarigen onder voogdij, administratief beheer van het dossier
van een minderjarige, verhoortechnieken…).
Bij het begin van het verhoor in het CGVS wordt aan de minderjarige steeds uitgelegd
wie de verschillende aanwezige personen zijn en wordt hem gevraagd of hij de tolk
begrijpt. De ambtenaar die hem verhoort, is altijd iemand die is gespecialiseerd in het
verhoren van minderjarigen. Indien de voogd tijdens het verhoor echter vaststelt dat
er een probleem is bij het begrijpen, stelt hij de ambtenaar daarvan onmiddellijk in
kennis (bijvoorbeeld als deze laatste te moeilijke vragen stelt die de minderjarige
niet kan begrijpen, als hij geen geduld heeft, als hij overhaaste conclusies trekt uit
het antwoord van de minderjarige, …). De voogd kan de ambtenaar die het verhoor
afneemt, vragen zijn vragen en de wijze waarop het verhoor verloopt, aan te passen
aan de leeftijd van de minderjarige.

bepalingen die specifiek op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden
toegepast tijdens het onderzoek van hun asielaanvraag
Bij de Dienst Vreemdelingenzaken
Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 32 kan de volgens zijn
nationale wet minderjarige asielzoeker tijdens het verhoor worden bijgestaan door de
persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij op grond van zijn nationale wet
uitoefent, en moet hij worden bijgestaan door de persoon die over hem de bijzondere
voogdij bepaald in de Belgische wet uitoefent.
De aanwezigheid van de voogd bij alle verhoren in verband met de
asielaanvraag van de minderjarige in onontbeerlijk, anders kan het
verhoor niet plaatsvinden (indien het verhoor toch doorgaat, kan het
nadien als ongeldig worden beschouwd).
De ambtenaar die het verhoor afneemt, moet rekening houden met de specifieke
omstandigheden die betrekking hebben op de minderjarige asielzoeker, inzonderheid met
het gegeven dat hij tot een kwetsbare groep behoort33.
De ambtenaren die het verhoor afnemen, moeten een specifieke opleiding krijgen over de
toepassing van het verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van
vluchtelingen, de mensenrechtenverdragen die België binden en de andere in de wet
bepaalde beschermingsgronden34. Een opleiding over het verhoren van asielzoekers en
interculturele communicatie behoort eveneens tot het opleidingspakket, evenals
basisinformatie over de specifieke behoeften van kwetsbare groepen.
Wanneer de minderjarige te jong is om zich uit te drukken, worden inlichtingen gevraagd
aan de personen die hem begeleiden en voor hem zorgen, dus onder meer aan de voogd.
32 Koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worde n door de

dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 27 januari 2004).
33 Artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, op. cit..
34 Artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, op. cit..
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Bovendien wordt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen tijdens het verhoor een
specifieke vragenlijst gebruikt. De ambtenaar moet de formulering van de vragen en de
verhoormethoden
(tekeningen,
…)
aanpassen
aan
de
leeftijd,
het
onderscheidingsvermogen en de maturiteit van de minderjarige. De gespecialiseerde
ambtenaren maken in principe tevens gebruik van specifieke nota‟s en fiches over de
elementen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens een verhoor en bij het nemen
van een beslissing voor een minderjarige.
In het verslag van het verhoor moeten de toevoegingen en opmerkingen die tijdens het
verhoor door de asielzoeker of eventueel door de voogd zijn gedaan, worden vermeld 35.
Bij het CGVS
De aangehaalde artikelen van het KB van 11 juli 2003 tot vaststelling van de werking van
het CG zijn verouderd. Sommige ervan blijven echter bestaan, zij het als interne
richtlijnen.
Bovendien kan de minderjarige zich laten begeleiden door zijn advocaat en door een
vertrouwenswaardige persoon (bijvoorbeeld de maatschappelijk werker van het centrum
waar de minderjarige verblijft). Deze vertrouwenswaardige persoon moet ingeschreven
zijn bij het onthaal van het CGVS en de minderjarige moet zijn bemiddeling wensen.
De verhoorder houdt rekening met de specifieke omstandigheden van de minderjarige
asielaanvrager (o.a. behoren tot een kwetsbare groep)36. De ambtenaar kan, om redenen
eigen aan het onderzoek en in het belang van de minderjarige, zich verzetten tegen de
aanwezigheid tijdens het verhoor van familieleden of van de vertrouwenswaardige
persoon37. Dat kan het geval zijn als de verhoorder meent dat de aanwezigheid van een
volwassene van de familie niet noodzakelijk is tijdens het verhoor (deze kan eventueel
gehoord worden op het einde van het verhoor) of indien de verhoorder wenst dat de
jongere zich vrij kan uiten in afwezigheid van enige familie of ingeval hij vragen moet
stellen betreffende de mogelijk twijfelachtige relatie tussen de minderjarige en de
personen die hem begeleiden. De ambtenaar kan zich niet verzetten tegen de
aanwezigheid van de voogd.
Een interne richtlijn van het CGVS (oud koninklijk besluit tot vaststelling van de
procedure voor het CGVS) bepaald dat: « de ambtenaar rekening [houdt] met de

specifieke omstandigheden die de asielzoeker betreffen, in het bijzonder desgevallend
de omstandigheid dat hij behoort tot een kwetsbare groep ». Deze regel blijft bij het

CGVS van toepassing als interne richtlijn.

Bovendien voorziet een interne richtlijn van het CGVS38 erin dat minderjarigen tot 18
jaar een aangepaste behandeling van hun asielaanvraag genieten. Het CGVS houdt
rekening met de mate van maturiteit, redeneervermogen en onderscheidingsvermogen van
de minderjarige en onderzoekt het reële karakter van de aangevoerde vrees op grond van
die factoren.

35 Artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, op. cit..
36 Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, op. cit..
37 Artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, op. cit..
38 Interne nota 5.0. Minderjarigen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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SYNTHESEFICHE

Specifieke behandeling van de asielaanvraag van een NBMV
Dienst Vreemdelingenzaken
Inschrijving van de asielaanvraag

CGVS
Coördinatie « Minderjarigen »

Vragenlijst CGVS
Verhoor

Specifieke opleiding van de ambtenaren
die NBMV‟s verhoren

Beslissing

Specifieke
bepalingen
voor
NBMV‟s
(overeenkomstig het KB van 11 juli 2003)
Bijgestaan door de voogd
Met het gegeven dat de NBMV tot een
kwetsbare groep behoort, wordt rekening
gehouden

Specifieke opleiding van de ambtenaren
die NBMV‟s verhoren

Indien de NBMV zich niet kan uitdrukken:
Specifieke
bepalingen
voor
NBMV‟s
inlichtingen worden gevraagd aan de voogd
(overeenkomstig het KB van 11 juli 2003)
Specifieke vragenlijst voor de NBMV
Idem
Aangepaste formulering van de vragen
+
Verschillende verhoormethoden naar gelang van
Bijgestaan door zijn advocaat en enige andere
de leeftijd
vertrouwenspersoon
Onderzoek van de vrees voor vervolging naar
gelang van de graad van maturiteit
Specifiek verhoorschema voor minderjarigen
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7.

Wie kan de asielaanvraag indienen?

De voogd, maar ook de minderjarige alleen.
Krachtens de voogdijwet is de voogd immers bevoegd namens de minderjarige een
asielaanvraag in te dienen, maar de niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan
evenwel alleen een asielaanvraag indienen zonder door zijn voogd te worden
vertegenwoordigd.39
Als de minderjarige alleen een asielaanvraag indient, moet de Dienst
Vreemdelingenzaken wachten tot een voogd wordt aangewezen alvorens
over te gaan tot het afnemen van zijn verklaringen. De vragenlijst met
het oog op de voorbereiding van het verhoor door het CGVS moet
eveneens worden ingevuld in aanwezigheid van de voogd.
8.

Quid indien de minderjarige een asielaanvraag heeft ingediend vóór de voogd is
aangewezen? Registreert de Dienst Vreemdelingenzaken een dergelijke aanvraag?

Ja, want een minderjarige kan alleen een asielaanvraag indienen. De procedure
wordt echter stilgelegd omdat de aanwezigheid van de voogd bij ieder verhoor is
verplicht.
Wanneer een persoon die verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te
zijn, een asielaanvraag indient, zendt de Directie Asiel, bij de inschrijving ervan, de
fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » (zie model als bijlage) over aan de
dienst Voogdij om deze dienst op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van
een persoon die verklaart een « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » te zijn en
deze dienst de mogelijkheid te bieden hem onder zijn hoede te nemen. In beginsel
wordt een datum van oproeping opgenomen in het verblijfsdocument dat aan de
minderjarige wordt afgegeven (bijlage 26) op het tijdstip van zijn inschrijving. De
Directie Asiel wacht evenwel op de beslissing van de dienst Voogdij over de
identificatie van de minderjarige (onder meer de bevestiging van zijn leeftijd).
Wanneer de dienst Voogdij van mening is dat de persoon 18 jaar of ouder is, zal hij
een einde stellen aan het ten laste nemen van de persoon die verklaarde dat hij een
niet-begeleide minderjarige vreemdeling is.
Wanneer de dienst Voogdij van mening is dat het vaststaat dat de persoon een nietbegeleide minderjarige vreemdeling is, zal hij een voogd aanwijzen en diens
personalia meedelen aan de Directie Asiel. De voogd en zijn pupil zullen zich
aanbieden op de oproepingsdatum die vermeld is op bijlage 26. Indien de voogd
werd aangewezen na die datum, minder dan een week voor die datum of in geval
van overmacht, zal de voogd zo snel mogelijk contact opnemen met de Directie
Asiel, teneinde een nieuwe oproepingsdatum vast te leggen.
9.

Moet de minderjarige in het bezit zijn van een paspoort of visum om asiel aan te vragen?

Neen, de indiening van een asielaanvraag is, net zoals de erkenning van de status
van vluchteling of het verlenen van de subsidiaire bescherming, niet onderworpen
aan het bezit van een geldig paspoort of een reisdocument ter vervanging daarvan,
indien nodig met een visum of een machtiging ter vervanging van een visum. Per
definitie moet een vluchteling zijn land ontvluchten. Aangezien hij niet langer wordt
beschermd door de overheid van zijn land, kan hij dan ook vóór zijn vertrek meestal
geen paspoort en visum aanschaffen.
Indien de minderjarige wel een paspoort heeft, zal hij dat document later kunnen
gebruiken (bij zijn inschrijving in het vreemdelingenregister bijvoorbeeld), alleen als hij
uitgeprocedeerd is.
Bij de erkenning van de statuut van vluchteling moet de minderjarige zijn nationaal
paspoort overleggen aan de dienst Documenten van het CGVS. Ter vervanging
daarvan bezorgt deze dienst hem een “reisdocument voor vluchteling”.

39 Artikel 9, § 1,

laatste lid, van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen.
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10. Hoe moet een asielaanvraag worden ingediend?

Het volstaat aan de instanties te « verklaren » dat de minderjarige asiel wil krijgen in
België en dus wil worden erkend als vluchteling of de statuut van subsidiaire
bescherming genieten.
Deze verklaring wordt afgelegd:


indien de minderjarige zich aan de grens bevindt (bijvoorbeeld in de luchthaven
van Zaventem waar de minderjarige is onderschept omdat hij niet in het bezit
was van binnenkomstdocumenten): bij de federale politie belast met de controle
aan de buitengrenzen;



indien de minderjarige zich in een gesloten centrum* aan de grens bevindt: bij de
directeur van dat centrum;



indien de minderjarige zich op het Belgische grondgebied bevindt (legaal, met een
toeristenvisum bijvoorbeeld, of illegaal, aangekomen in België over land): bij een
ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Minderjarigen van de
Directie Asiel). Is hij alleen, dan moet hij zich aanmelden bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (ingang: Frère Orbanstraat, zijstraatje van de Koning
Albert II-laan), verklaren dat hij minderjarig is en plaatsnemen in een aparte
wachtkamer teneinde door dit bureau ten laste te worden genomen. Ingeval hij
door zijn voogd wordt begeleid, moet hij zich aanmelden bij de receptie van de
Dienst Vreemdelingenzaken, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 te 1000
Brussel. De minderjarige en/of zijn voogd wordt gevraagd zich vóór 9 uur aan te
melden met alle identiteitsdocumenten (indien hij er heeft) en alle documenten
die hij wenst over te leggen ter staving van zijn asielaanvraag.

Een gewone verklaring volstaat dus voor die aanvraag.
Tijdens de aanvraag, verloopt de inschrijving als volgt: een ambtenaar van het
Bureau Minderjarigen van de Directie Asiel gaat over tot inschrijving van de
asielaanvraag. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken als eerste contact heeft met
de persoon die verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn, wordt
tijdens die inschrijving tevens een fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »
(zie model als bijlage) ingevuld en aan de dienst Voogdij bezorgd zodat deze dienst
de minderjarige onder zijn hoede kan nemen.
De inschrijving van een asielaanvraag vereist:


het nemen van vingerafdrukken en een foto van de minderjarige. Aan de hand van
deze vingerafdrukken (en van het internationale PRINTRAK-systeem waarmee
verschillende vingerafdrukken kunnen worden vergeleken) gaat de Dienst
Vreemdelingenzaken onder meer na of de minderjarige asielzoeker reeds een
asielaanvraag in een ander land van de Europese Unie heeft ingediend (onder een
andere naam bijvoorbeeld);



vingerafdrukken worden genomen wanneer de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling verklaart ten minste 14 jaar oud te zijn of wanneer de ambtenaren
van de Directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel zijn dat de
minderjarige het slachtoffer is van mensenhandel;



het opsporen van tuberculose door middel van röntgenstralen in de kantoren van
de cel Dispatching van FEDASIL*, die is gehuisvest in de gebouwen van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Het betreft een radiografie van de borst die wordt
opgestuurd naar de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) en naar de FARES (Fondation
contre les affections respiratoires) om na te gaan of de minderjarige al dan niet

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

55

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

aan tuberculose lijdt. Zo ja, wordt hij onmiddellijk overgebracht naar een
ziekenhuis, meestal Sint-Pieter (Hoogstraat 290 te 1000 Brussel), om er te
worden verzorgd. Nog dezelfde namiddag zijn de resultaten beschikbaar;


de keuze van woonplaats;



het aanleggen van een dossier via het wachtregister*, dat een nationaal nummer
toekent (DVZ-nummer);



het opmaken van documenten (bijlage 25 of 26* 40) en de keuze van de taal voor
de asielprocedure (bijvoorbeeld procedure in het Frans, verhoor in het Lingala
met tolk);



de aanwijzing van een opvangcentrum of andere huisvesting (een familielid
bijvoorbeeld);



er wordt gezorgd voor een tolk, die eventueel nodig is, ingeval de minderjarige
daarom heeft verzocht. Zo op deze datum nog geen voogd is aangewezen, wordt
naar de gekozen woonplaats van de minderjarige een brief gestuurd om het
verhoor uit te stellen;



de ondertekening door de minderjarige en/of voogd indien reeds aangewezen van
de documenten en het afschrift ervan voor het dossier;



de overdracht van de informatie aan de dienst Voogdij.
11.

Wat wordt verstaan onder « gekozen woonplaats »?

Zodra de minderjarige zijn asielaanvraag heeft ingediend, moet hij eveneens een
« gekozen woonplaats » vermelden41. Het gaat om een adres in België waarnaar alle
kopies van documenten in verband met zijn asielprocedure en andere
administratieve procedures worden gestuurd (oproepingen, verzoeken om
aanvullende inlichtingen, beslissingen, …).
De minderjarige kan als gekozen woonplaats vermelden het opvangcentrum waar hij
verblijft, zijn privé-adres of het adres van vrienden bij wie hij verblijft, dan wel het adres
van zijn voogd of dat van zijn advocaat.
Ter herinnering, alle beslissingen en oproepingen worden in ieder geval
ook ter kennis gebracht van de voogd42! ! De beroepstermijnen beginnen
trouwens pas te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissingen aan de
voogd. Naast de kennisgeving aan de voogd en aan de gekozen woonplaats
van de minderjarige wordt ook steeds een afschrift gestuurd naar de
verblijfplaats van de minderjarige (indien die verschilt van de gekozen
woonplaats) en aan de dienst Voogdij.
Indien de gekozen woonplaats niet het adres is waarop de minderjarige in
werkelijkheid verblijft, wordt de minderjarige aangeraden regelmatig ernaartoe te
gaan om de aan hem gerichte documenten op te halen.
De voogd moet eveneens erop letten dat voor de toepassing van de
wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen hij wordt verondersteld
woonplaats te hebben gekozen bij de dienst Voogdij, tenzij hij kennis

40 Het betreft documenten die worden afgegeven bij de indiening van een asielaanvraag op het grondgebied (bijlage 26) of aan de grens

(bijlage 25).
De verplichting woonplaats te kiezen, alsmede de gevolgen die eruit voortvloeien worden geregeld in artikel 51/2 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
42 Artikel 16, § 1, van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
41
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geeft van een andere woonplaats. Indien de voogd de kennisgevingen dus
op een privé-adres wenst te ontvangen, moet hij dat bij zijn aanwijzing
duidelijk vermelden bij de bevoegde asielinstanties.
Ingeval de minderjarige geen gekozen woonplaats vermeldt, wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. De voogd zorgt ervoor dat de minderjarige
daadwerkelijk een gekozen woonplaats heeft gekozen.
12. Waar kiest de minderjarige die verblijft in het centrum ESPERANTO (geheim centrum voor
minderjarige slachtoffers van mensenhandel) woonplaats?

Het adres van dit centrum blijft geheim. Aangezien de keuze van woonplaats niets te
maken heeft met het adres van de daadwerkelijke verblijfplaats, kan de minderjarige
evenwel woonplaats kiezen door de postbus van dit centrum te vermelden.
Centrum ESPERANTO
pb 25
6500 Beaumont
De post wordt dagelijks door de directeur van het centrum opgehaald. Zo kan de
minderjarige zelf een afschrift ontvangen van de oproepingen, verzoeken om
inlichtingen en beslissingen van de verschillende asielinstanties. Overeenkomstig de
voogdijwet wordt het origineel van die documenten naar de voogd gestuurd.
13. Wat moet worden gedaan indien de minderjarige in de loop van de procedure van
verblijfplaats* of gekozen woonplaats verandert ?

Iedere adreswijziging moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de Dienst
Vreemdelingenzaken (bij aangetekende brief) en aan het CGVS (bij aangetekende
brief of persoonlijk in het CGVS tegen ontvangstbewijs).
In de brief moeten de woorden « verandering van gekozen woonplaats » duidelijk
worden vermeld om te voorkomen dat beide instanties documenten sturen naar een
adres waar de minderjarige niet langer toegang heeft tot zijn post.
Er moet worden op gewezen dat voor bepaalde documenten de Dienst
Vreemdelingenzaken of het CGVS vraagt binnen een bepaalde termijn te reageren
(binnen een maand voor een verzoek om inlichtingen bijvoorbeeld) en dat ingeval
de minderjarige binnen deze termijn niet reageert, hij het risico loopt dat negatief
wordt beslist op zijn asielaanvraag. Het betreft een zogenaamde « technische
weigering ». De asielinstantie leidt in dat geval daaruit af dat de minderjarige geen
belangstelling meer toont voor zijn asielaanvraag.
De minderjarige moet dus niet erop rekenen dat de gemeente, het
OCMW of het opvangcentrum, aan wie hij zijn nieuwe adres reeds heeft
meegedeeld, zelf dat nieuwe adres meedeelt aan de asielinstanties. De
voogd moet daarop letten.
Bovendien moet de brief waarin de minderjarige zijn adreswijziging meedeelt door
hem zijn ondertekend en door zijn voogd (als wettelijke vertegenwoordiger) of zijn
advocaat.
14. Wat wordt verstaan onder « verblijfplaats* »?

Het betreft het adres waar de minderjarige daadwerkelijk woont. Binnen acht
werkdagen na de asielaanvraag moet de minderjarige zich aanmelden bij het
gemeentebestuur van de gemeente waar hij verblijft, met het oog op zijn inschrijving.
Telkens als hij verhuist, moet hij zich aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn
nieuwe verblijfplaats waar hem een attest van adreswijziging wordt bezorgd. Deze

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

57

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

verblijfplaats moet niet noodzakelijk de gekozen woonplaats zijn. In de praktijk gaat
het vaak om één en hetzelfde adres.
Wanneer dat adres overeenstemt met de gekozen woonplaats, mag niet
worden vergeten de wijziging van verblijfplaats mee te delen aan de
gemeente en evenmin de wijziging van gekozen woonplaats aan de Dienst
Vreemdelingenzaken EN aan het CGVS!!
15. Waar wordt de minderjarige ingeschreven wanneer hij asiel aanvraagt?

De minderjarige asielzoeker wordt ingeschreven in het wachtregister* van de
gemeente waar hij verblijft. Dit register bevat de kandidaat-vluchtelingen die hun
hoofdverblijfplaats hebben gevestigd op het grondgebied van de betrokken
gemeente en niet in een andere hoedanigheid zijn ingeschreven in het
vreemdelingenregister of bevolkingsregister.
Het is derhalve bedoeld voor vreemdelingen die vragen als vluchteling te worden
erkend en niet in België mogen verblijven in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld
als student of in het kader van een gezinshereniging).
De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de eerste inschrijving van de kandidaatvluchteling bij zijn aankomst in België. Voor de latere wijzigingen zorgen de betrokken
gemeenten op grond van de verklaringen van de kandidaat-vluchteling die zich bij
de gemeente aanmeldt om zich in te schrijven en van tijdens politieonderzoeken
verzamelde inlichtingen.
De inschrijving in het wachtregister blijft behouden tot:


de erkenning als vluchteling
vreemdelingenregister);

(hij

wordt

dan

ingeschreven



de persoon in een andere hoedanigheid over een verblijfstitel beschikt;



het vertrek (de kandidaat-vluchteling verlaat het grondgebied);



het overlijden.

in

het

16. Wat kan worden gedaan tegen de willekeurige weigering van de gemeente om de
minderjarige in het wachtregister in te schrijven?

Er is beroep mogelijk voor de rechtbanken, meer bepaald voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding, die de voorlopige inschrijving
kan bevelen. Er bestaat immers een subjectief recht zich te laten inschrijven.
Om die vordering bij de kortgedingrechter in te dienen, moet evenwel
spoedeisendheid worden aangetoond. Bovendien hebben de door de
kortgedingrechter bevolen maatregelen slechts een voorlopig karakter. Ter
voorkoming van discussies over het spoedeisende en voorlopige karakter is het
raadzaam tegelijkertijd beroep in te stellen bij de Raad van State.
Het is aan te bevelen een beroep te doen op een advocaat om dergelijke
procedures in te leiden.

58

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

SYNTHESEFICHE

Indiening van een asielaanvraag
















Gewone verklaring voor de Belgische instanties
Federale politiediensten belast met de controle aan de buitengrenzen
Directeur van het gesloten centrum 127*
Ambtenaar van de DVZ
Foto
Vingerafdrukken
Tuberculosetest
Keuze van woonplaats (opgelet in geval van verandering van woonplaats)
Toekenning van bijlage 25 of 26
Keuze van de proceduretaal
Aanwijzing van een opvangcentrum
Inschrijving in het wachtregister (via een nationaal nummer)
Datum van verhoor
Ondertekening van de documenten door de minderjarige of zijn voogd
Overdracht van de informatie aan de dienst Voogdij
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17. Bij welke instantie en wanneer moet de asielaanvraag worden ingediend?

De asielaanvraag kan op verschillende plaatsen bij de Belgische instanties worden
ingediend, naar gelang van de plaats waar de minderjarige zich bevindt wanneer hij
beslist asiel aan te vragen:


indien de minderjarige aan de grens aankomt (per boot of per vliegtuig) zonder in
het bezit te zijn van de vereiste documenten (te weten een internationaal
paspoort met of zonder visum), dient hij zijn asielaanvraag in bij de instanties
belast met de controle aan de grens. Hij dient zijn asielaanvraag onmiddellijk
bij aankomst aan de grens in. Terwijl wordt onderzocht de Staat
verantwoordelijk is en of de asielaanvraag ontvankelijk is, wordt de minderjarige
meestal naar een gesloten centrum* aan de grens gestuurd (centrum 127) (zie
het deel « verzoek tot invrijheidstelling van een minderjarige die zich in een
gesloten centrum bevindt », bladzijde 139 en volgende);



indien de minderjarige aan de grens aankomt in het bezit van de vereiste
documenten en hij asiel aanvraagt aan de grens, moet hij, binnen 8 dagen na zijn
aankomst in België, zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken om er zijn
asielaanvraag in te dienen. Hij wordt dan doorverwezen naar een gespecialiseerd
open opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;



indien de minderjarige zich reeds in een gesloten centrum bevindt, omdat hij zich
voordien meerderjarig had verklaard, kan hij zijn asielaanvraag indienen bij de
directeur van het centrum;



indien de minderjarige zich op het grondgebied bevindt, met of zonder vereiste
documenten, dient hij zijn asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Dienst Vreemdelingenzaken
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel
Algemeen tel.: 02.205.54.02

Openingsuren: alle werkdagen vanaf 8 uur „s morgens. Het is raadzaam zo vroeg
mogelijk te komen. Zodra de vreemdeling binnen is, krijgt hij een volgnummer. Indien
dat nummer die dag niet aan bod komt, ontvangt hij een uitnodiging om zich later
aan te melden.
18. Hoe worden de niet-begeleide minderjarige vreemdeling en zijn voogd bij de Dienst
Vreemdelingenzaken ontvangen?

Indien de minderjarige verklaart minderjarig te zijn of de ambtenaren belast met de
inschrijvingen van de volwassenen zijn minderjarigheid vaststellen, wacht hij vanaf zijn
aankomst in een kamer op het gelijkvloers (kamer 011) tot de bevoegde dienst (het
Bureau Minderjarigen van de Directie Asiel) hem ten laste neemt 43.
Nadat een eerste kort onderhoud heeft plaatsgevonden, zijn foto en vingerafdrukken
zijn genomen en de tuberculosetest is gedaan, worden de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling en zijn voogd, indien reeds aangewezen, naar de
wachtkamer op de 3e verdieping geleid.
Na het einde van de gehele inschrijvingsprocedure wordt de minderjarige die zich
voor het eerst bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangemeld en voor wie nog
geen voogd door de dienst Voogdij is aangewezen, onder de hoede genomen door
een chauffeur van de dienst Voogdij en naar het hem toegewezen opvangcentrum
gebracht.
43
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Ingeval reeds een voogd is aangewezen, kan worden verondersteld dat de minderjarigheid reeds door de dienst Voogdij is vastgesteld (tijdens
de identificatiefase).
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In de andere gevallen is FEDASIL* bevoegd voor de overbrenging van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen die reeds gehuisvest zijn naar de opvangcentra.
Het komt ook voor dat de minderjarige wordt overgebracht naar het
opvangcentrum samen met andere volwassenen aan wie FEDASIL* hetzelfde
centrum heeft toegewezen.
De voogd die de minderjarige begeleidt bij de inschrijving in het kader van de
asielaanvraag wordt aangeraden ten laatste de dag voordien het Bureau
Minderjarigen van de Directie Asiel (contactpersoon: Christophe JOLLET – Tel.:
02.205.54.62) van hun komst te verwittigen, om dit bureau de mogelijkheid te bieden
de ambtenaren van de receptie van North Gate II in kennis te stellen van de identiteit
van de personen die zich zullen aanmelden.
19. Welke documenten ontvangt de minderjarige bij zijn asielaanvraag?

De minderjarige ontvangt een document waaruit blijkt dat hij een asielaanvraag
heeft ingediend:


bijlage 25* ingeval de aanvraag aan de grens is ingediend;



bijlage 26* ingeval de aanvraag op het grondgebied is ingediend;



een document waarin de verplichte plaats van inschrijving wordt toegekend (code
207).
20. In welke taal verloopt de asielprocedure?

De taal van de procedure wordt bepaald op het tijdstip van de inschrijving van de
asielaanvraag en is de taal die wordt gebruikt in de loop van de gehele procedure,
i.e. tijdens verhoren voor de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS en voor de RVV*.
Die taal wordt tevens aangewend in de oproepingen, de verschillende brieven en de
genomen beslissingen44.
De taal van de procedure wordt als volgt vastgesteld:


Indien de minderjarige een tolk wenst, moet hij dat nadrukkelijk en schriftelijk
vermelden in het formulier dat hiervoor voorzien is bij het indienen van zijn
asielaanvraag. In dat geval zal de taal waarin de asielaanvraag wordt onderzocht
bepaald worden door de minister of zijn vertegenwoordiger en dit in functie van
de noodwendigheden van de diensten en de instanties.
In het belang van de minderjarige zal de Dienst Vreemdelingenzaken zich
inspannen om de taal van de procedure te bepalen door rekening te houden met
het taalregime dat van toepassing is op de voogd.



Indien de minderjarige voldoende Nederlands of Frans kent, kan hij één van die
twee talen kiezen.
De minderjarige en zijn voogd moeten bij het maken van deze keuze goed
opletten want deze keuze heeft tot gevolg dat hij later tijdens een
verhoor geen beroep meer kan doen op een tolk.



Indien de minderjarige geen Nederlands of Frans kent, wordt hem ambtshalve
één van beide talen toegekend door de Dienst Vreemdelingenzaken. In dat geval
zal de taal waarin de asielaanvraag wordt onderzocht bepaald worden door de
minister of zijn vertegenwoordiger en dit in functie van de noodwendigheden van
de diensten en de instanties.

Artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

44
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In het belang van de minderjarige zal de Dienst Vreemdelingenzaken zich
inspannen om de taal van de procedure te bepalen door rekening te houden met
het taalregime dat van toepassing is op de voogd.
Bij de Dienst Vreemdelingenzaken kan de minderjarige overigens tijdens de inschrijving
niet worden vergezeld van een persoon die hij kent en die als tolk optreedt. Bij het CGVS
daarentegen kan de minderjarige zich altijd laten vergezellen door een persoon die zijn
taal spreekt indien het een vertrouwenspersoon betreft die kan worden ingeschreven als
vertrouwenspersoon, maar zijn aanwezigheid bij het verhoor is niet noodzakelijk
gewaarborgd. De verhoorder onderzoekt de situatie geval per geval. Behoudens
uitzonderlijke situaties voorziet het CGVS trouwens altijd in een tolk voor de taal die de
minderjarige wenst.
SYNTHESEFICHE

WAAR en WANNEER een asielaanvraag indienen?


Aan de grens:
Waar? bij de grensinstanties (politie van Zaventem)
Wanneer? onmiddellijk bij aankomst op de luchthaven of in de haven



In het gesloten centrum 127*:
Waar? bij de directeur van het centrum
Wanneer? onmiddellijk bij aankomst in het centrum



Op het grondgebied:
Waar? bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau « Minderjarigen » van de
Directie Asiel)
Wanneer? De vroegere termijn van 8 werkdagen na aankomst in België werd
opgeheven door de wijziging van art. 73 van het KB van 8.10.1981 45
--------------------------------------------------------------

TOEKENNING VAN DOCUMENTEN
Bijlage 25 (aan de grens)
Bijlage 26 (op het grondgebied)
--------------------------------------------------------------

TAAL van de procedure
Indien kennis van het Nederlands of het Frans: keuze van één van beide
talen => geen tolk
Indien geen kennis: ambtshalve toekenning van één van beide talen + tolk
vragen

45
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21. Hoe verloopt de asielprocedure?

Inschrijving en onderzoek van de aanvraag: verlopen eerst en vooral voor de Dienst
Vreemdelingenzaken die bevoegd is voor de ontvangst van de asielaanvraag en voor
een aantal voorafgaande onderzoeken; vervolgens voor het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen dat bevoegd is voor het onderzoek van de
inhoud van de asielaanvraag en de beslissing ter zake.
Beroepsfase: tegen de beslissingen van het CGVS kan beroep worden ingesteld bij de
RVV, een administratief rechtscollege. Tegen de beslissingen van de RVV kan daarna
beroep worden ingesteld bij de Raad van State, na een voorafgaande
schiftingsprocedure.
1. ADMINISTRATIEVE FASE
A. Rol van de DVZ
Voor de eigenlijke inschrijving heeft de minderjarige de gelegenheid gehad een
asielaanvraag in te dienen bij de instanties die hem hebben opgevangen bij zijn
aankomst op het grondgebied.
Indien de inschrijving op een latere datum plaatsvindt, ontvangt de minderjarige een
bijlage 25* (indien hij zijn asielaanvraag aan de grens heeft ingediend), of 26* (indien
hij zijn asielaanvraag op het grondgebied heeft ingediend) waarop de datum wordt
vermeld waarop de inschrijving moet plaatsvinden (“Must come back…”, “Moet
terugkeren op …”, “Doit revenir le…”).
In de voogdijwet is bepaald dat de voogd de minderjarige bijstaat in elke fase van de
procedure en bijgevolg ook tijdens de inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Dat betekent dat de minderjarige niet kan worden ontvangen voor de
inschrijving zonder dat zijn voogd aanwezig is. Indien de voogd van
oordeel is dat hij niet de tijd heeft gehad om de minderjarige voor de
inschrijving te ontmoeten teneinde hem terdege daarop voor te bereiden,
wordt hem met klem aangeraden de Dienst Vreemdelingenzaken (Cel
Minderjarigen) te vragen het verhoor uit te stellen.
a) Inschrijving:
De asielaanvraag wordt ingeschreven bij de DVZ zoals voorheen het geval was. De
aanwezigheid van de voogd is vereist. Aangezien dit een enkele procedure is, wordt
een enkel document afgeleverd.
In deze fase van de procedure is de aanwezigheid en de rol van de voogd des te
belangrijker omdat de advocaat van de minderjarige de inschrijving bij de Dienst
Vreemdelingenzaken niet mag bijwonen. Zelfs een zeer jonge NBMV (9/10 jaar) kan
geen beroep doen op bijstand van iemand uit zijn omgeving. Alleen de voogd is
aanwezig.
Voor de inschrijving worden de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
ontvangen door gespecialiseerde ambtenaren van de cel “Minderjarigen” van de
Directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken (gegevens: zie blz. 21).
Er is geen minimumleeftijd om bij de DVZ te worden ontvangen. Indien een
minderjarige die een asielaanvraag heeft ingediend evenwel te jong is om gehoord
te worden of niet kan worden gehoord (bijvoorbeeld een minderjarige met een
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mentale handicap), moet de voogd de inlichtingen verschaffen waarover hij beschikt
met betrekking tot de situatie en de aanvraag van de minderjarige.
Wijzigingen van de naam, voornaam, geslacht, datum en plaats van geboorte of
nationaliteit.
De voogd waakt erover dat hij zijn pupil informeert dat, indien hij een onjuiste identiteit
opgaf bij de politiedienst of de Dienst Vreemdelingenzaken bij het indienen van zijn
asielaanvraag of bij de opmaak van de “NBMV-fiche” (indien de Dienst
Vreemdelingenzaken zijn eerste contact was), hij de mogelijkheid heeft zijn juiste
persoonsgegevens mee te delen (naam, voornaam, geslacht, datum en plaats van
geboorte, nationaliteit) tijdens het verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken, dit
teneinde zijn identiteit te beschermen46. De voogd zal er eveneens over waken te
preciseren dat, na het verhoor, de persoonsgegevens alleen zullen kunnen worden
gewijzigd bij voorleggen van een geldig paspoort. In dat geval kan de voogd contact
opnemen met de Administratieve Cel van de Directie Asiel om een afspraak te
maken om het paspoort voor te leggen.
In het inschrijvingsdocument zijn de volgende inlichtingen vermeld:
-

identiteit en overgelegde documenten;
aankomstdatum in België;
adres van de minderjarige en de gekozen woonplaats in België;
proceduretaal (Nederlands of Frans);
identiteitsfoto en vingerafdrukken;
röntgenfoto van de longen.

b) De inschrijvingsfiche (is geen interview)
De vragen betreffen de volgende elementen:
-

identiteitsgegevens, adres en gekozen woonplaats;
opleiding en eventuele diploma‟s;
vrees of risico in geval van terugkeer;
voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke ambtenaar voor de rest van de
procedure.

De vragenlijst wordt ingevuld bij de DVZ na de inschrijving van de verklaring. De
minderjarige en zijn voogd krijgen daartoe bijstand van een ambtenaar en een tolk. Zij
ontvangen een kopie van de ingevulde vragenlijst. Daarna zendt de DVZ de
vragenlijst over naar het CGVS, samen met de andere dossierstukken.
De vragenlijst moet worden ondertekend door de minderjarige en de voogd (zelfs als
die niet uitdrukkelijk vermeld is in de vragenlijst).
De minderjarige en zijn voogd kunnen de DVZ verzoeken de vragenlijst niet ter plaatse
in te vullen maar een papieren versie ervan mee te nemen. In dat geval moet hij
binnen 5 kalenderdagen aan het CGVS worden bezorgd per fax, per brief (bij
voorkeur aangetekend, maar een gewone brief volstaat) of door neerlegging ter zetel
van het CGVS. Het gaat in casu om een termijn die niet bij wet is bepaald. De wet
voorziet evenwel in twee toepasselijke termijnen. In artikel 51/5, vijfde lid, van de wet
van 1980 is gesteld dat indien de vreemdeling binnen vijftien dagen na verzending
geen gevolg geeft aan een oproeping of een verzoek om inlichtingen, hij geacht
wordt afstand gedaan te hebben van zijn asielaanvraag. Voorts is bepaald in artikel
52 van dezelfde wet dat het CGVS een asielaanvraag ongegrond kan achten
wanneer de vreemdeling geen gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen binnen
de maand na de verzending van dit verzoek en hiervoor geen geldige reden
opgeeft. Ingeval de termijn van 5 dagen wordt overschreden, moeten deze twee

46
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Artikel 8 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 november 1989 betreffende de rechten van het kind.
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bepalingen dus in aanmerking worden genomen en moet de laattijdige overzending
van de vragenlijst met redenen worden omkleed.
c) Bevoegdheid van de DVZ
Drie controles op grond van de inschrijvingsfiche



1.

Is België wel degelijk het land dat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag?

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat na of België verantwoordelijk is voor de behandeling
van de asielaanvraag die door de minderjarige werd ingediend. De Dienst
Vreemdelingenzaken steunt zich op de overeenkomst van Dublin* 47 en de verordening van
Dublin (de zogenaamde “verordening Dublin II”) 48.
De landen die overeenkomstig de verordening Dublin II en de overeenkomst van Dublin de
overname van de asielaanvraag op zich kunnen nemen zijn: Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
De twee algemene beginselen zijn:
slechts één lidstaat is verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag;
iedere lidstaat kan een asielaanvraag behandelen zelfs indien hij niet verantwoordelijk is
overeenkomstig de criteria (zie hieronder).
Twee situaties kunnen zich voordoen:
a) België is niet verantwoordelijk voor het onderzoek van de asielaanvraag
De redenen hiervoor zijn de volgende:


de asielzoeker heeft een familielid (op voorwaarde dat de band van verwantschap
is aangetoond) die als vluchteling is erkend in een andere lidstaat van de
Europese Unie en legaal in die Staat verblijft: deze Staat is verantwoordelijk, op
voorwaarde dat de betrokkenen dit wensen;



de asielzoeker heeft een familielid die legaal verblijft in een andere lidstaat van
de Europese Unie: deze Staat is verantwoordelijk, voor zover dit in het belang is
van de minderjarige;



de asielzoeker heeft een familielid van wie de asielaanvraag nog wordt
onderzocht in een andere lidstaat: deze Staat is verantwoordelijk;



de asielzoeker is houder van een geldige verblijfsvergunning in een andere
lidstaat: deze Staat is verantwoordelijk;



de asielzoeker is houder van een geldig visum afgegeven door een andere lidstaat:
deze Staat is verantwoordelijk49. Het basisbeginsel bestaat erin dat de

47 Overeenkomst ondertekend op 15 juni 1990 te Dublin betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van

een asielverzoek dat in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend (Publicatieblad C 254 van 19 augustus 1997),
goedgekeurd bij de wet van 11 mei 1995 (B.S. 30 september 1995).
48 Verordening van de Raad van de Europese Unie nr. 343/2003 van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van
de lidstaten wordt ingediend (Publicatieblad L50 van 25 februari 2003) (« Dublin II » genaamd).
49
Wanneer de asielzoeker houder is van verscheidene geldige verblijfstitels of visa die door verschillende lidstaten zijn
afgegeven, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek achtereenvolgens bij:
de Staat die de verblijfstitel met het langste verblijfsrecht heeft afgegeven of, indien de geldigheidsduur van deze titels niet
verschilt, de Staat die de verblijfstitel heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt;
de Staat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt, indien het om gelijksoortige visa
gaat; wanneer de visa van verschillende aard zijn, de Staat die het visum met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven
of, indien de visa dezelfde geldigheidsduur hebben, de Staat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur
het laatst verstrijkt. Deze bepaling is niet van toepassing op het geval waarin de aanvrager houder is van een of meer
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asielaanvraag moet worden behandeld door de Staat die aan de kandidaatvluchteling een toegangs- of verblijfsrecht op zijn grondgebied heeft toegekend;


de asielzoeker heeft geen documenten en heeft de grenzen van een andere
lidstaat op onregelmatige wijze overschreden alvorens op het Belgisch
grondgebied aan te komen: laatstgenoemde Staat is verantwoordelijk, behalve
indien de asielzoeker kan aantonen dat hij in België heeft verbleven;



de asielzoeker heeft ten minste zes maanden op onregelmatige wijze in een
andere lidstaat verbleven: deze Staat is verantwoordelijk;



de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag kan
niet worden vastgesteld op grond van de andere hierboven vermelde criteria: de
eerste lidstaat waar de asielaanvraag is ingediend, is verantwoordelijk;



elke lidstaat kan, zelfs als deze Staat niet verantwoordelijk is volgens de
hierboven opgesomde criteria, gezinsleden en andere afhankelijke familieleden
herenigen op humanitaire gronden in het bijzonder op grond van familiebanden of
op culturele gronden.

Wat betekent dit concreet? Indien de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens het verhoor
van de minderjarige vaststelt dat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor het
onderzoek van zijn asielaanvraag (bijvoorbeeld indien hij een Duits visum heeft, een
familielid in Frankrijk als vluchteling is erkend en daar legaal verblijft, …), dan kan België
aan de verantwoordelijke Staat vragen het dossier over te nemen. Het verhoor wordt
dan onderbroken en de Dienst Vreemdelingenzaken stuurt naar deze Staat een verzoek
tot overname. Er moet worden gerekend op ongeveer twee à drie maanden alvorens een
antwoord van deze Staat kan worden verkregen. De minderjarige en zijn voogd worden
dan terug opgeroepen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om het antwoord van deze Staat
te kennen.
Indien een andere lidstaat aanvaardt de asielaanvraag over te nemen, wordt de
minderjarige naar gelang van de plaats waar de minderjarige zich bevindt, aan de grens
of op het grondgebied, de toegang of het verblijf op het grondgebied geweigerd en
worden hem volgende documenten overhandigd:


een bijlage 10 ter* (« doorlaatbewijs » voor de verantwoordelijke Staat)

en


hetzij een bijlage 25 quater* (indien hij zich aan de grens bevindt), « beslissing tot
weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens »;



hetzij een bijlage 26 quater* (indien hij zich op het grondgebied bevindt), « beslissing
tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (vervangen door
een bevel tot terugbrenging afgegeven aan de voogd) ».

Deze laatste twee documenten vermelden de verantwoordelijke Staat en eventueel ook
de laatste datum waarop de minderjarige zich bij de overheden van die Staat moet
aanbieden om er zijn asielaanvraag in te dienen. Van deze beslissingen moet eveneens aan
de voogd kennis worden gegeven. Samen met de kennisgeving aan de voogd wordt een
kopie van deze beslissingen aan de dienst Voogdij en aan het centrum waar de
minderjarige verblijft, overgezonden50.

50
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doorreisvisa, afgegeven op vertoon van een visum voor de toegang tot een andere lidstaat. In dat geval is deze lidstaat
verantwoordelijk.
Artikel 16, § 1, van de voogdijwet

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Beroep tegen deze twee laatste beslissingen:


annulatieberoep (niet opschortend) voor de RVV, eventueel vergezeld van
een verzoek om opschorting



beroepstermijn : 30 kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van de
beslissing

Bij de uitvoering van een beslissing tot overname door een andere lidstaat, moet de voogd
contact opnemen met de Cel « Dublin » van de Dienst Vreemdelingenzaken (Tel.:
02.205.55.40) teneinde de voorwaarden voor de uitvoering van de beslissing overeen te
komen. De Dienst Vreemdelingenzaken draagt de niet-begeleide minderjarige vreemdeling
over aan de overheden van de verantwoordelijke Staat als deze staat aan België grenst.
Indien dit niet het geval is, draagt de Dienst Vreemdelingenzaken de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling over aan de federale politie van de luchthaven die de
documenten aan de gezagvoerder afgeeft en de verantwoordelijke overheden van de
andere Staat op de hoogte brengt van het uur van aankomst 51.
Zelfs indien België niet verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag, kan
de Dienst Vreemdelingenzaken op elk ogenblik beslissen toch de aanvraag te behandelen.
In dit geval is de instemming van de minderjarige asielzoeker of van zijn voogd volstrekt
noodzakelijk!
Gedurende deze fase van de procedure moet de voogd bijzonder waakzaam zijn teneinde
te voorkomen dat de Belgische Staat zich niet verantwoordelijk verklaart terwijl er
familieleden van de minderjarige op het Belgisch grondgebied zouden verblijven! Indien
de voogd evenwel verneemt dat familieleden van de minderjarige in een ander land van de
Europese Unie verblijven en dat de minderjarige zich bij hen wenst te voegen, moet de
voogd de Dienst Vreemdelingenzaken daarvan zo vlug mogelijk op de hoogte brengen,
zulks alvorens België zich verantwoordelijk verklaart om de asielaanvraag van de
minderjarige te behandelen. Het is heel belangrijk de Dienst Vreemdelingenzaken de
documenten te bezorgen op grond waarvan kan worden aangetoond dat er een band van
verwantschap bestaat (paspoort en akte van geboorte) met de persoon die in een andere
Staat van de Europese Unie verblijft. Bepaalde landen vragen eveneens dat een DNAonderzoek wordt uitgevoerd om de afstammingsband aan te tonen. Dit onderzoek wordt
ofwel aan de hand van een bloedonderzoek (met resultaten binnen zes weken) uitgevoerd,
ofwel aan de hand van een onderzoek van het speeksel (met snellere resultaten). De
minderjarige vreemdeling moet kiezen tussen beide onderzoeken. De keuze van het
medisch onderzoek gebeurt door het land aan wie de terugname gevraagd is. In de
praktijk, indien een andere lidstaat een DNA-onderzoek eist, zijn de kosten van dit
onderzoek ten laste van de ouders die zich in het buitenland bevinden. Zowel de
minderjarige als de vermoedelijke ouders kunnen weigeren om een genetische test te
laten uitvoeren. Die weigering kan dal wel tot gevolg hebben dat er een negatieve
beslissing wordt genomen wanneer de band van verwantschap niet zou zijn bewezen.
b) België is verantwoordelijk
De minderjarige behoudt zijn bijlage 25 of 26* en wordt ingeschreven in het
wachtregister*. De cel dispatching van FEDASIL* (met kantoren gevestigd bij de Dienst
Vreemdelingenzaken) kent hem een verplichte plaats van inschrijving* toe, in het jargon
de code 207*-opvangcentrum. De verplichte plaats van inschrijving is de administratieve
verblijfplaats van de vreemdeling waar hij maatschappelijke hulp geniet.

51 Overeenkomstig artikel 24, § 1, 4°, van de voogdijwet, beëindigt de voogdij van rechtswege op het tijdstip van de verwijdering van de

minderjarige van het grondgebied.
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SYNTHESEFICHE:

Bepaling van de verantwoordelijke lidstaat voor het onderzoek van
de asielaanvraag
België is niet verantwoordelijk en vraagt het ten laste nemen of opnieuw ten
laste nemen indien:








een als vluchteling erkend familielid verblijft legaal in een andere lidstaat;
een familielid van wie de asielprocedure nog hangend is in een andere lidstaat;
houder van een verblijfsvergunning in een andere lidstaat;
houder van een visum afgegeven door een andere lidstaat;
geen documenten maar heeft de grenzen van een andere lidstaat
overschreden alvorens in België aan te komen;
verblijf van ten minste zes maanden op onregelmatige wijze in een andere
lidstaat;
eerste asielaanvraag in een andere lidstaat.

Evenwel: België kan verantwoordelijk zijn voor een persoon indien hij zijn
asielaanvraag in België heeft ingediend en geen enkele lidstaat verantwoordelijk
is.

Wat gebeurt er indien het ten laste nemen of opnieuw ten laste nemen niet
wordt aanvaard?
Verzoek aan de verantwoordelijke Staat om het dossier over te nemen =>
antwoord na ongeveer 2 maanden:
 indien het ten laste nemen of opnieuw ten laste nemen wordt geweigerd:
België is verantwoordelijk => toekenning van een bijlage 25 of 26 en
onderzoek van de ontvankelijkheid van de asielaanvraag door DVZ;
 indien het ten laste nemen of opnieuw ten laste nemen wordt aanvaard:
verzenden van het dossier => toekenning van een bijlage 10 ter + 25 quater of
26 quater (met vermelding van de verantwoordelijke Staat en termijn om
asielaanvraag in de andere Staat in te dienen).

Indien België verantwoordelijk is en het ten laste nemen of opnieuw ten laste
nemen aanvaardt:
toekenning van een bijlage 25 of 26 en onderzoek van de ontvankelijkheid
door DVZ;
 inschrijving in het wachtregister;
toekenning van een code 207 – opvangcentrum.
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2.

Is dit een meervoudige aanvraag?

Meervoudige asielaanvragen zijn aanvragen ingediend door dezelfde persoon
waarin nieuwe elementen zijn vermeld.
De DVZ behoudt beslissingsbevoegdheid ter zake en er verandert niets aan de
procedure. Indien de DVZ van oordeel is dat de vreemdeling geen enkel nieuw
element vermeldt op grond waarvan met betrekking tot hem ernstige aanwijzingen
bestaan van een gegronde vrees voor vervolging conform het verdrag van Genève
of een reëel risico op een ernstig probleem overeenkomstig de definitie van
subsidiaire bescherming, kan hij weigeren de asielaanvraag niet in overweging te
nemen (bijlage 13quater) waartegen alleen annulatieberoep voor de RVV kan
worden ingesteld. Geen enkel schorsingsberoep is mogelijk52.
3.

Betekent de vreemdeling een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid?

De DVZ kan de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen een vreemdeling geen
toegang te verlenen tot de procedure nadat uit een onderzoek is gebleken dat er
ernstige redenen bestaan om deze vreemdeling te beschouwen als een gevaar voor
de openbare orde of de nationale veiligheid53.
Dit zou inzake de NBMV de uitzonderling moeten zijn.
Bevoegdheid in verband met het verblijf



Kennisgeving van een bevel om het land te verlaten of een bijlage 25 of 26.
De DVZ blijft bevoegd voor de toekenning van verblijfsdocumenten in het algemeen:









Status van vluchteling erkend door het CGVS of de RVV onbeperkte BIVR
Subsidiaire bescherming verleend door het CGVS of de RVV  beperkte BIVR
(1 jaar verlengbaar, dan onbeperkte BIVR na 5 jaar 54)
Geen van beide statussen wordt toegekend  bijlage 13quinquies (bevel om
het land te verlaten) of, aan de grens, bijlage 11ter (weigering toegang met
terugwijzing) en mogelijkheid tot vasthouding (bijlage 39).
Voor de RVV ingediend schorsingsberoep  bijlage 35 maandelijks verlengd
tot beslissing RVV.
De RVV bevestigt de weigering van de dubbele bescherming  Bevel tot
terugbrenging voor de NBMV (BGV voor de anderen).

Overheveling van het dossier naar het CGVS

Zodra de 3 controles verricht zijn, bezorgt de DVZ het dossier aan het CGVS.
B. Rol van het CGVS

CGVS – Coördinatie « Minderjarigen »
Hedwige DE BIOURGE – Tel.: 02.205.51.37
In geval van afwezigheid :
Ondersteuning bij de coördinatie minderjarigen: Joseph ECINO
Tel.: 02.208.22.02

52
53
54

Artikel 51/8, van de Vreemdelingenwet.
Art. 52/4, van de Vreemdelingenwet.
De 5 jaar gaan in vanaf de indiening van de asielaanvraag.
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 Oproeping voor verhoor
De oproeping van minderjarigen naar het CGVS is als volgt geregeld:
1.

De administratieve dienst van de geografische afdeling bepaalt een datum voor
het verhoor.

2. De medewerker van de administratieve dienst telefoneert naar de voogd om hem
op de hoogte te brengen van de voor het verhoor vastgestelde datum.
a) De voogd antwoordt onmiddellijk
Indien de datum hem past, vermeldt de administratieve dienst het
telefoongesprek in het dossier (datum, uur) en het gegeven dat de voogd
daarmee akkoord gaat. De administratieve dienst bevestigt de dag van het
verhoor per brief.
In geval van ernstige verhindering van de voogd kan een andere datum gezocht
worden.
b) De voogd antwoordt niet
1) de administratieve medewerker laat een bericht na
-

hij vermeldt de datum en het uur van het verhoor, alsook de volledige
naam en de gegevens van de minderjarige.

-

hij vermeldt dat indien de datum en het uur niet passen, de voogd over
24 uur beschikt om contact op te nemen met de administratieve dienst
om een ander tijdstip vast te leggen. Bij gebrek aan enige reactie van de
voogd wordt de datum van het verhoor bevestigd per brief en kan enkel
overmacht het uitstel van het verhoor verantwoorden.

2) de administratieve medewerker vermeldt dit telefonisch contact
duidelijk in het dossier: dag, uur en nagelaten bericht
3) indien de voogd niet reageert binnen 24 uur na dit telefoontje wordt de
oproeping hem toegestuurd
4) indien de administratieve medewerker niet de gelegenheid heeft om een
bericht na te laten, tracht hij de voogd binnen een termijn van 24 uur te
bereiken. Indien hij na die termijn geen antwoord heeft gekregen van de
voogd, legt hij de datum van het verhoor vast en verzendt hij de
oproeping.
Alleen de schriftelijke mededeling van een geval van overmacht door de voogd
kan een wijziging van de datum van het verhoor of zijn afwezigheid
verantwoorden.
De voogd ontvangt het origineel van de aan de minderjarige overgezonden
oproeping. De voogd en de minderjarige moeten zich aanbieden op de zetel van het
CGVS op de dag en het uur die in dit document vermeld zijn.
CGVS
NORTH GATE I
Koning Albert II-laan, 6 - 1000 Brussel
De ingang bevindt zich in de Frère Orbanstraat (kleine zijstraat van de
Koning Albert II-laan).
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De voogd moet zijn oproeping meenemen en ervoor zorgen dat de minderjarige zijn
oproeping, zijn identiteitsdocumenten (indien hij die heeft), alsook elk document dat
hij wenst in te dienen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag, bij zich heeft.


Verhoor

Tijdens het verhoor zelf wordt verwacht dat de minderjarige zelf antwoordt op de
vragen die hem worden gesteld door de verhoorder. De minderjarige wordt verhoord
door een ambtenaar die gespecialiseerd is in het verhoor van minderjarigen 55.
De advocaat en/of enige andere referentiepersoon (een maatschappelijk werker van
het centrum waar de minderjarige zich bevindt bijvoorbeeld) mogen dit verhoor
bijwonen.
De aanwezigheid van de voogd bij dit verhoor is steeds volstrekt
noodzakelijk. In afwezigheid van de voogd kan het verhoor dus niet
plaatsvinden. De voogd moet ervoor zorgen dat de behandeling van het
dossier niet wordt vertraagd, behalve in geval van overmacht.
Het CGVS gaat na of de door de minderjarige ingediende asielaanvraag voldoet aan
de criteria van het verdrag van Genève*, dat wil zeggen of de vrees voor vervolging
van de minderjarige in zijn land van herkomst werkelijk gegrond is en of de vervolging
te wijten is aan een van de in het verdrag van Genève opgesomde redenen. Indien
de aanvraag niet voldoet aan de criteria van het Verdrag van Genève, gaat het
CGVS in een tweede fase na of de voorwaarden voor het verkrijgen van de
subsidiaire beschermingsstatus vervult zijn (zie signaleringsfiches supra).
De minderjarige wordt verhoord door het CGVS. Het is mogelijk dat de minderjarige
voor het verhoor een aangetekende brief ontvangt van het CGVS, waarin hem wordt
gevraagd schriftelijk bijkomende inlichtingen te verschaffen binnen een maand na de
verzending door het CGVS. Het is absoluut noodzakelijk dat de minderjarige,
bijgestaan door zijn voogd en/of zijn advocaat, die brief tijdig beantwoordt. Opdat
het antwoord op het verzoek om inlichtingen “geldig” zou zijn, moet de minderjarige
bijstand gekregen hebben van zijn voogd of zijn advocaat (door hen ondertekend
document). De handtekening van een vertrouwenspersoon is niet “voldoende”. Bij
gebrek daaraan kan een beslissing houdende weigering van de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling worden gewezen (=”technische weigering”) 56.
De bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS beoogt het verhoor van het CGVS
voor te bereiden en vormt geen “vergelijkingspunt” (behalve indien fundamentele
tegenstellingen zouden rijzen (bijvoorbeeld verandering van nationaliteit,…). De door
de minderjarige verschafte informatie kan ook worden onderzocht in het licht van de
documentatie waarover het CGVS beschikt over het land van herkomst van de
minderjarige.
De minderjarige moet alles doen wat hij kan om bewijzen te verkrijgen omtrent zijn
identiteit, zijn herkomst, de aangevoerde feiten, het risico dat hij vervolgd wordt. De
minderjarige kan naast zijn asielverhaal ook medische getuigschriften, krantenartikels,
getuigschriften
van
NGO‟s
zoals
Amnesty
International
en
andere
mensenrechtenorganisaties meebrengen om zijn vrees voor vervolging te staven.
Deze documenten worden geëvalueerd op grond van de elementen van het dossier.
De hulp van de voogd is zeer belangrijk om de minderjarige te helpen bij de
voorbereiding van het verhoor en de samenstelling van een “volledig dossier” met
afdoende elementen om zijn asielverhaal te staven.
55 In de interne nota van het CGVS is trouwens heel duidelijk bepaald dat “gespecialiseerde ambtenaren de enigen zijn die door minderjarigen

ingediende asielaanvragen behandelen”.
56 Inzake de termijnen is het CGVS altijd soepeler geweest ten aanzien van de minderjarigen.
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De voogd moet dit interview bijwonen. Ter herinnering: het verhoor kan enkel worden
verdaagd in geval van overmacht. Bovendien kan de minderjarige eveneens worden
bijgestaan door zijn advocaat of enige andere vertrouwenspersoon.


Beslissing van het CGVS

Het CGVS neemt meestal een van de vier volgende beslissingen na de minderjarige
gehoord te hebben:

a) Weigering een asielaanvraag ingediend door een inwoner van een EU-lidstaat of
kandidaat-lidstaat in overweging te nemen

Ingeval niet duidelijk blijkt uit de verklaring van de minderjarige onderdaan van een
EU-lidstaat of kandidaat-lidstaat dat gegronde vrees bestaat voor vervolging in de
zin van het verdrag van Genève of ernstige redenen om aan te nemen dat hij
werkelijk gevaar loopt ernstige schade te ondergaan, kan het CGVS beslissen de
aanvraag niet in overweging te nemen57.
Termijn: de wet voorziet in een termijn van vijf werkdagen na de kennisgeving van de
aanvraag door de DVZ, om de beslissing te nemen 58.
Rechtsmiddel: enkel een niet-opschortend annulatieberoep bij de RVV is mogelijk.
Dit beroep moet worden ingesteld binnen dertig kalenderdagen te rekenen van de
kennisgeving van de beslissing. Tijdens de behandeling van het beroep wordt de
asielzoeker geen sociale steun verleend.
b) weigering de vluchtelingenstatus te erkennen of weigering om de subsidiaire
beschermingsstatus toe te kennen
Op grond van een aantal redenen betreffende de vorm en de inhoud omschreven in
artikel 52 van de Vreemdelingenwet 59, kan het CGVS een asielaanvraag
onontvankelijk verklaren. Het gaat evenwel om een facultatieve mogelijkheid.
Termijn: met voorrang en binnen een termijn van twee maanden na de overzending van
de aanvraag door de DVZ60.
Rechtsmiddel: een beroep bij de RVV in het kader van de procedure met volle
rechstmacht binnen vijftien kalenderdagen te rekenen van de kennisgeving van de
beslissing. Dit beroep is opschortend van aard, met andere woorden geen enkele
verwijderingsmaatregel kan worden genomen ten aanzien van de asielzoeker. Er kan
ook geen enkele verwijderingsmaatregel worden genomen tijdens de periode waarin
beroep kan worden ingesteld.
c) erkenning van de vluchtelingenstatus, toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus of weigering om de vluchtelingenstatus te erkennen, en
weigering om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen
Als de aanvraag gegrond is, wordt de vluchtelingenstatus of de subsidiaire
beschermingsstatus verleend. Als de door de aanvrager aangevoerde redenen voor
Niets belet het CGVS een positieve beslissing te nemen ingeval het het tegendeel vaststelt.
Het gaat om een termijn van orde, niet om een dwingende termijn.
59 vrijwillige onttrekking aan een bij de grens ingezette procedure; gebrek aan reactie op oproeping of op verzoek om inlichtingen; laattijdige
aanvraag; uitwijzing of uitzetting sedert minder dan tien jaar; verblijf van meer dan drie maanden in een/verscheidene derde landen; houden
van een geldig vervoerbewijs.
60 Er is voorzien in een termijn van veertien kalenderdagen voor asielaanvragen ingediend door gedetineerde vreemdelingen, door
vreemdelingen die een bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid; door vreemdelingen voor wie de minister of zijn
gemachtigde gebruik maakt van zijn injunctierecht.
57
58
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het asiel niet gegrond zijn, worden de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus hem geweigerd61.
Termijn: geen uitdrukkelijk in de wet bepaalde termijn, behalve voor sommige
categorieën aanvragers die in welbepaalde situaties verkeren als omschreven in
artikel 52/2 waarin het CGVS (en vervolgens de RVV) een beslissing moet nemen bij
voorrang en binnen een termijn van twee maanden 62.
Rechtsmiddel: een beroep bij de RVV in het kader van de procedure met volle
rechstmacht binnen vijftien kalenderdagen te rekenen van de kennisgeving van de
beslissing.

d) categorie: ongegronde asielaanvragen
Ingeval de asielzoeker vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn aanvraag en vrijwillig
teruggekeerd is naar zijn land van herkomst, geregulariseerd werd of overleden is,
stelt het CGVS vast dat afstand werd gedaan van de asielaanvraag.
Termijn: de wet voorziet niet in een termijn voor het nemen van een dergelijke
beslissing.
Rechtsmiddel: een beroep bij de RVV in het kader van de procedure met volle
rechstmacht binnen vijftien kalenderdagen te rekenen van de kennisgeving van de
beslissing. Dit beroep heeft opschortende kracht.
Naast deze vier voornaamste categorieën kan het CGVS uitsluiten van de
vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus (zie supra), de status
intrekken (ingeval de asielzoeker eerder uit de asielprocedure uitgesloten had
moeten worden of zijn status op bedrieglijke wijze heeft verworven) of stopzetten
(als de situatie in het land van herkomst van de asielzoeker geheel en blijvend
veranderd is en deze laatste niet langer internationale bescherming kan aanvoeren).
Het CGVS kan de door een andere Staat erkende status tevens bevestigen of
weigeren te bevestigen.
2. FASE VAN BEROEP BIJ DE RVV
RVV Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Tél 02.791.60.00 – Fax : 02.791.62.26
Gaucheretstraat 92-94 – 1030 Schaerbeek
Openingsuren van de griffie van 9 tot 16 uur op werkdagen en tot 18 uur op
donderdag
Voor uiterst dringende aanvragen tot opschorting van de tenuitvoerlegging
van een beslissing van het CGVS of een aanvraag tot tijdelijke
maatregelen, fax naar volgend nummer: 02.791.64.01

De procedure voor de RVV is voornamelijk een schriftelijke procedure. De
aanwezigheid van een advocaat is absoluut noodzakelijk. De zitting is openbaar,
maar het is mogelijk een zitting met gesloten deuren te vragen.
1. Procedures voor de RVV

61
62

Beantwoordt grosso modo aan de beslissingen “ten gronde” die in het kader van de oude procedure zijn genomen.
De termijn van 15 kalenderdagen voor de in nota 40 genoemde categorieën is eveneens van toepassing.
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de advocaat van de aanvrager dient het verzoekschrift in waarin hij de
redenen van de onenigheid met de beslissing van het CGVS aangeeft;
het CGVS verdedigt zijn beslissing door een nota ter verdediging van zijn
standpunt. Termijn van 8 dagen verlengd tot 15 dagen als de aanvrager
nieuwe elementen heeft voorgelegd. Indien dat het geval is, moet de
advocaat verantwoorden waarom hij nieuwe elementen voorlegt in deze
fase van de procedure;
de partijen worden opgeroepen voor de zitting en zijn verplicht deze bij
te wonen;
aangezien de RVV niet beschikt over enige onafhankelijke
onderzoeksbevoegdheid, kan een bijkomend onderzoek worden gevraagd
aan het CGVS. Als de RVV niet in staat is een beslissing te wijzen,
vernietigt hij de uitspraak van het CGVS en zendt de uitspraak hem
opnieuw over.
2. Beslissing van de RVV
a)

bevestiging of herziening of nietigverklaring van de beslissing van het CGVS:
volle rechtsmachttoekenning van de vluchtelingenstatus;
toekenning van de subsidiaire bescherming;
weigering van de 2 statussen;
schorsingsberoep.
b) nietigverklaring van de beslissing van het CGVS 
tegen de beslissingen van het CGVS ten aanzien van EU-onderdanen;
tegen andere beslissingen genomen op grond van de vreemdelingenwet (bv.
VISA, regularisatie, Dublin,…);
dossier terugbezorgd aan het CGVS of aan de DVZ + het CGVS of de DVZ
moet een nieuwe beslissing nemen.
De beslissing moet binnen 30 dagen worden genomen. Niet-schorsend beroep.

SYNTHESEFICHE:
Beroep bij de RVV
bevoegdheid met volle rechtsmacht en bevoegdheid tot nietverklaring
termijn: binnen 15 dagen voor geschillen met volle rechtsmacht, binnen 30 dagen
voor bevoegdheid tot nietigverklaring;
uitsluitend schorsingsberoep voor bevoegdheid met volle rechtsmacht.

3. CASSATIEBEROEP VOOR DE RAAD VAN STATE
De Raad van State is uitsluitend bevoegd voor cassatieberoepen en niet meer voor
beroepen tot nietigverklaring, zoals voor de hervorming wel het geval was. De Raad
van State controleert enkel of de RVV aan de feiten een correcte juridische
kwalificatie heeft toegekend. De aangevoerde middelen moeten betrekking hebben
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op wetsovertredingen of op schendingen van de wezenlijke of op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen.
Op elk verzoek voor de Raad van State wordt een filtermechanisme, dit wil zeggen
een toelatingsprocedure, toegepast: binnen acht dagen na de indiening 63 van een
beroep wordt een voorafgaand onderzoek naar de ontvankelijkheid ervan
uitgevoerd, zonder dat de partijen worden gehoord. Een cassatieberoep wordt
slechts ontvankelijk verklaard wanneer de vormvereisten 64 strikt worden nageleefd en
wanneer een schending van de wet of van een vormvereiste wordt aangevoerd, voor
zover het aangevoerde middel niet kennelijk ongegrond is, de schending van die
aard is dat zij tot cassatie kan leiden en de schending de inhoud van de beslissing kan
hebben beïnvloed.
Indien de Raad van State van oordeel is dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is,
moet de Raad van State die beslissing kort en schriftelijk met redenen omkleden. Het is
niet mogelijk om tegen de beslissing van de Raad van State, die ook niet meer voor
herziening vatbaar is, verzet aan te tekenen.
Indien het beroep ontvankelijk is, onderzoekt de Raad van State of de aangevoerde
middelen daadwerkelijk tot cassatie van de bestreden beslissing kunnen leiden. De
Raad van State moet binnen een termijn van zes maanden uitspraak doen over de
gegrondheid van het cassatieberoep. Indien de Raad van State de bestreden
beslissing verbreekt, wordt het dossier teruggestuurd naar de RVV, die opnieuw
uitspraak moet doen over de asielaanvraag en zich naar het gevelde arrest moet
voegen.

Het betreft hier ook een termijn van orde.
Bijvoorbeeld: een beroep dat niet door een advocaat is ingesteld of dat te laat is ingesteld, waarin geen gekozen woonplaats is vermeld, dat
niet in de ad hocrechtsplegingstaal is opgesteld,…

63
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SYNTHESEFICHE

De asielprocedure
DE FASEN

WELKE DOCUMENTEN?

WELKE MAATSCHAPPELIJKE
HULP?

Administratieve fase bij de DVZ
1. Registratie van de aanvraag
2. Controle van 3 zaken:
A. Onderzoek van de Staat die
verantwoordelijk is voor het onderzoek Bijlage 25 (grens) of bijlage 26 (grondgebied) Code 207 – opvangcentrum
van de asielaanvraag
+ inschrijving in het wachtregister
België verantwoordelijk => toegang tot
Bijlage 25 quater (grens) of 26 quater
fase II
Dringende medische hulp*
(grondgebied) + bijlage 10 ter
België

niet

verantwoordelijk:

overdracht van de aanvraag naar de
verantwoordelijke Staat => beroep bij de
RvS (nietigverklaring en schorsing): 30
dagen
Rechterlijke fase bij het CGVS, de RVV en Tijdens het beroep wordt het attest van
immatriculatie maand per maand verlengd

de Raad van State

Bijlage 25/26 + AI

Onderzoek van de ontvankelijkheid
toegang

ontvankelijk:

tot

het attest van immatriculatie + bijlage 38

niet-ontvankelijk
beroep

bij

(bevel tot terugbrenging aan de voogd

de

(schorsingsberoep)

III
Intrekking van bijlage 25 bis/26 bis en van

(tijdelijk legaal verblijf)

=>

fase

RVV:
/

Code 207 – OCMW

15
30

Dringend medische hulp

dagen afgegeven en betekend) indien de NBMV
dagen zich op het grondgebied bevindt

(annulatieberoep)
Rechterlijke fase bij de RVV

Tijdens het beroep wordt het attest van

RVV : onderzoek ten gronde (in hoger immatriculatie maand per maand verlengd
beroep)
Vluchtelingenattest + BIVR
positief: als vluchteling erkend

Leefloon

of

maatschappelijke

hulp* (senso strictu) bij OCMW

negatief: niet erkend
=> beroep RvSt

Bijlage 38 kan worden betekend aan de
voogd + intrekking van het attest van
immatriculatie
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Rechterlijke fase bij de RvSt

Vluchtelingenattest + BIVR

Cassatieberoep binnen 30 dagen. Ok?
Strenge filtering binnen 8 dagen.

Bijlage 38 kan worden betekend aan de

Leefloon

of

maatschappelijke

hulp* (senso strictu) bij OCMW

voogd + intrekking van het attest van Code 207 blijft
immatriculatie
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22.

Hoe verloopt het verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken?

De voogd staat de minderjarige bij gedurende het verhoor bij de Dienst
Vreemdelingenzaken65. Het is essentieel dat de voogd zijn pupil zo vlug mogelijk
ontmoet om de reden voor zijn immigratie te bepalen teneinde de procedure in te
stellen die het best beantwoordt aan zijn persoonlijk belang. De voogd wordt verzocht
contact op te nemen met de cel Minderjarigen van de directie Asiel teneinde te
bevestigen dat hij aanwezig zal zijn op de datum van de registratie die vermeld is op
de bijlage 26 die aan zijn pupil is overhandigd toen hij zijn asielaanvraag alleen
indiende.
Het is essentieel dat de voogd de minderjarige ontmoet vóór de registratie bij de
Dienst Vreemdelingenzaken. Indien de voogd, om redenen onafhankelijk van zijn wil,
niet de tijd heeft gehad om de minderjarige vóór de registratie te ontmoeten, wordt
de voogd aangeraden uitstel te vragen van de registratie en contact op te nemen
met:
voor een asielaanvraag ingediend op het grondgebeid:
Leidinggevende van het Bureau NBMV van de directie Asiel
Christophe JOLLET
Tel.: 02.205.54.62

voor een asielaanvraag ingediend aan de grens:
Leidinggevende van de cel Zaventem
Koen VANDENBOS
Tel.: 02.205.54.41

De aanwezigheid en de rol van de voogd in deze fase van de procedure is
des te belangrijker aangezien de advocaat van de minderjarige de
registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan bijwonen. Hij kan
hem evenwel voorbereiden op het verhoor (zie “wat is de rol van de
advocaat voor en tijdens het verhoor”,blz…).
Wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling zich niet kan aanmelden op de
vastgestelde datum voor de registratie, moet hij ter zake schriftelijk een geldige reden
opgeven ten laatste de dag van de registratie indien hij een uitstel van de registratie
wenst.
Het wordt aan de Dienst Vreemdelingenenzaken gelaten het begrip overmacht te
beoordelen. De Dienst Vreemdelingenzaken is van mening dat de volgende redenen
een geval van overmacht vormen: ziekte mits voorlegging van een medisch attest, een
ongeval, officiële staking van het openbaar vervoer. Het gaat niet om een volledige
lijst.
Wanneer de minderjarige zijn asielaanvraag op het grondgebied heeft ingediend,
wordt die aanqvraag geregistreerd door de gespecialiseerde ambtenaren van het
Bureau NBMV van de directie Asiel.
Bij het begin van de registratie wijst de medewerker van het Bureau NBMV van de
directie Asiel die het verhoor afneemt de minderjarige op de woonplaats die hij heeft
gekozen en op de gevolgen van die keuze van woonplaats.

65 krachtens artikel 3,5°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 en artikel 9,§ 2, van de voogdijwet.
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Indien er aanwijzingen zijn dat de vervolging verband houdt met het geslacht, gaat
de medewerker van de DVZ na of de minderjarige geen bezwaar ertegen heeft te
worden verhoord door een persoon van het andere geslacht. In dat geval vindt het
verhoor plaats door iemand van hetzelfde geslacht als dat van de NBMV, indien een
dergelijke persoon beschikbaar is. Indien niet, wordt het verhoor uitgesteld.
23. Hoe verloopt het verhoor bij het CGVS?

Tijdens het verhoor bij het CGVS mogen de volgende personen aanwezig zijn: de
voogd (zijn aanwezigheid is trouwens verplicht), de advocaat van de minderjarige en
iedere andere vertrouwenspersoon die zich officieel bij het CGVS heeft aangemeld
(bijv. de maatschappelijk werker van het centrum waar de minderjarige verblijft).
Indien er aanwijzingen zijn dat de vervolging verband houdt met het geslacht tijdens
de voorbereiding van het verhoor, op basis van de bij de DVZ afgelegde verklaringen
en van de bij de DVZ ingevulde vragenlijst (of, in laatste instantie, van een
voorafgaand contact met het CGVS), zal daarmee rekening worden gehouden en zal
in principe worden voorzien in een ambtenaar en een tolk van hetzelfde geslacht als
de kandidaat/kandidate.
De ambtenaar die het verhoor afneemt, controleert of de minderjarige en de tolk
elkaar perfect begrijpen.
Het verhoor zal als volgt verlopen: de ambtenaar die het verhoor afneemt, zal de
minderjarige uitleg geven over het verloop van het verhoor (in een eerste fase zal de
ambtenaar die het verhoor afneemt de persoonlijke gegevens van de minderjarige
controleren; in een tweede fase zal hij terugkomen op de gezinssituatie van de
minderjarige en ten slotte zal hij het hebben over de gebeurtenissen die ertoe hebben
geleid dat de minderjarige zijn land van herkomst heeft verlaten). De minderjarige
moet dan uiteenzetten waarom hij zijn land is ontvlucht. Wat heeft hij meegemaakt in
zijn land van herkomst? Waarom is hij gevlucht? Welke redenen beletten hem naar zijn
land terug te keren?
Vervolgens vraagt hij de minderjarige de redenen uiteen te zetten waarom hij zijn land
is ontvlucht. Wat heeft hij meegemaakt in zijn land van herkomst? Waarom is hij
gevlucht? Welke redenen beletten hem naar zijn land terug te keren?
Tijdens het verhoor neemt de ambtenaar akte van de verklaringen van de
minderjarige. Deze notities, die als basis dienen voor de beslissing, zijn vertrouwelijk en
blijven in het dossier. Alleen de minderjarige, zijn voogd en zijn advocaat kunnen
toegang ertoe krijgen nadat het CGVS een definitieve beslissing heeft genomen. Deze
notities kunnen in geen enkel geval worden meegedeeld aan de overheden van het
land van herkomst van de minderjarige.
Op het einde van het verhoor wordt het woord gegeven aan de advocaat, de
maatschappelijk werker en de voogd.
24.

Wat gebeurt er indien de minderjarige geestesstoornissen vertoont?

Indien de minderjarige niet kan worden verhoord wegens zijn geestelijke
gezondheidstoestand, moet de voogd een behoorlijk omstandig medisch attest
opsturen naar het CGVS (zo spoedig mogelijk !). Dit attest kan worden geanalyseerd
door de Psy-adviescel van het CGVS. Na deze analyse kan het CGVS beslissen ofwel
de minderjarige niet te verhoren, ofwel toch een verhoor te laten plaatsvinden. Als er
geen verhoor plaatsvindt, neemt het CGVS zijn beslissing op grond van de gegevens in
het dossier van de minderjarige.
Indien de ambtenaar die het verhoor afneemt gedurende het verhoor vaststelt dat de
minderjarige geestesstoornissen vertoont waardoor hij niet kan worden verhoord,
brengt hij de psycholoog van het CGVS op de hoogte. Voor zover mogelijk zal de
psycholoog de minderjarige onmiddellijk ontmoeten voor een psychologische
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evaluatie. In het tegenovergestelde geval wordt de minderjarige naar het CGVS
opgeroepen voor een latere psychologische evaluatie.
25.

Wat gebeurt er na het verhoor?

De ambtenaar onderzoekt het dossier nogmaals rond twee aspecten:


in eerste instantie gaat hij de geloofwaardigheid van het verhaal van de
minderjarige na;



vervolgens onderzoekt hij de verbanden tussen de verklaringen van de
minderjarige en de toepassingscriteria van het verdrag van Genève* of van de
nieuwe subsidiaire beschermingsstatus. Hij vergelijkt de verklaringen van de
minderjarige en onderzoekt ze in het licht van de informatie over zijn land van
herkomst waarover het CGVS beschikt.

Na dit werk stelt de ambtenaar die het dossier behandelt een met redenen omklede
beslissing voor. Deze wordt verplicht geanalyseerd door een supervisor. Daarna wordt
de gesuperviseerde beslissing voor ondertekening naar de commissaris-generaal of de
adjunct-commissarissen verstuurd.
De commissaris-generaal beslist op volstrekt onafhankelijke en onpartijdige wijze. Hij
krijgt geen enkele richtlijn van de Belgische regering noch van de Dienst
Vreemdelingenzaken overigens.
De beslissing wordt opgestuurd naar de gekozen woonplaats van de minderjarige,
naar de voogd, de advocaat, de dienst Voogdij en in voorkomend geval naar de
vertrouwenspersoon indien deze laatste uitdrukkelijk daarom heeft gevraagd en bij het
CGVS, op verzoek van de minderjarige of de voogd, als « vertrouwenspersoon » is
geregistreerd.
Gelet op deze zeer korte termijnen, wordt de voogd derhalve aangeraden
zo vlug mogelijk terug contact op te nemen met de advocaat van de
minderjarige .
26. Wie is naast de minderjarige aanwezig bij de verschillende verhoren?

bij de Dienst Vreemdelingenzaken: de voogd en de tolk (behalve indien geen tolk
gevraagd werd op het tijdstip van de indiening van de asielaanvraag);
bij het CGVS en bij de VBV: de voogd, de tolk, de advocaat, evenals enige andere
vertrouwenspersoon 66;
bij de Raad van State: de aanwezigheid van de advocaat is vereist, het is echter
niet noodzakelijk dat de minderjarige of zijn voogd aanwezig zijn. De zittingen zijn
zeer kort aangezien het een hoofdzakelijk schriftelijke procedure is.
27. Wat is de rol van de voogd vóór het verhoor?

De voogd moet de minderjarige voorbereiden op de verschillende verhoren en hem
op begrijpelijke wijze uitleggen door wie hij zal worden verhoord, waarom hij wordt
verhoord, de wijze waarop dit zal verlopen, het soort vragen die hem zullen worden
gesteld…

66 Artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen voorziet erin dat de ambtenaar zich voor redenen, eigen aan het onderzoek en in het belang van de
minderjarige, gedurende de hoorzitting van de minderjarige asielaanvrager, kan verzetten tegen de aanwezigheid van diegene die het ouderlijk
gezag of de voogdij krachtens de nationale wet uitoefent of de vertrouwenspersoon, met uitzondering van de in het kader van de voogdijwet
aangewezen voogd.
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Het is belangrijk dat de voogd, eventueel in samenwerking met de advocaat,
voldoende tijd neemt om de minderjarige voor te bereiden en al zijn vragen te
beantwoorden.
Het is belangrijk de minderjarige eraan te herinneren dat het van wezenlijk belang is
dat hij de waarheid vertelt en dat hij zijn vertrouwen mag stellen in de autoriteiten die
hem zullen verhoren. De minderjarige moet tevens eraan worden herinnerd dat op
basis van de informatie in het dossier een beslissing zal worden genomen en dat hij
verantwoordelijk is voor die informatie.
28. Wat is de rol van de voogd bij het verhoor?

De voogd is bij het verhoor aanwezig om de minderjarige bij te staan, hem gerust te
stellen en zich ervan te vergewissen dat alles correct verloopt in het belang van de
minderjarige. Hij is er ook om het CGVS te informeren. Het is immers de gewoonte dat
de ambtenaren van het CGVS die het verhoor afnemen, gedurende het verhoor zich
informeren over de situatie van de minderjarige in België (verblijfplaats, schoolbezoek,
gezondheidstoestand, …) en de voogd, die in principe volledig op de hoogte is van
de situatie van de minderjarige, zal een belangrijke rol spelen om de Dienst
Vreemdelingenzaken of het CGVS te informeren. De voogd moet als wettelijke
vertegenwoordiger van de minderjarige met hem praten over de informatie waarvan
hij denkt dat het nuttig is die mee te delen aan de Dienst Vreemdelingenzaken of het
CGVS, zodat die met kennis van zaken een besluit kunnen nemen.
Vanaf het begin van het verhoor vergewist de voogd zich ervan dat de tolk de taal
van de minderjarige perfect beheerst en dat er een goede verstandhouding tussen
beiden is. Zo niet vraagt de voogd dadelijk dat een andere tolk hem vervangt, met
het risico dat het verhoor moet worden uitgesteld naar een latere datum. Gelet op de
ernst van de inzet (ter herinnering: sommigen worden vervolgd en vrezen voor hun
leven in geval van een terugkeer naar hun land), kan geen enkele risico worden
genomen. Indien de voogd vaststelt dat het verhoor van een jong meisje wordt
afgenomen door een man (of omgekeerd) en indien dit verschil de kwaliteit van het
asielverhaal van de minderjarige kan schaden, vraagt de voogd eveneens dat de
ambtenaar die het verhoor afneemt, wordt vervangen door iemand van het andere
geslacht.
De voogd let erop dat hij enkel informatie meedeelt met de instemming en
uitsluitend in het belang van de minderjarige.
Bovendien is het nuttig dat de voogd een voldoende kennis heeft van de politieke,
sociale en culturele situatie van het land van herkomst van de minderjarige.
De voogd moet eveneens erop letten dat het verhoor aangepast is aan de leeftijd en
de graad van maturiteit van de minderjarige. Hij moet erover waken dat de
minderjarige de hem gestelde vragen goed begrijpt. De voogd wordt eveneens
aangeraden tijdens het verhoor notities te nemen.
Bij moeilijkheden tijdens het verhoor (slecht begrijpen of andere), moet
de voogd dat onmiddellijk melden aan de ambtenaar die het verhoor
afneemt.

29. Waar inlichtingen inwinnen over de politieke situatie van het land van herkomst van de
minderjarige ?

Voor alle informatie betreffende dit punt kan u terecht op pagina 254 “a. Onderzoek
over land van herkomst, over een bijzonder thema”.
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30. Hoe verloopt een verhoor van een minderjarige idealiter?

Op grond van de aanbevelingen van het UNHCR 67 en de resolutie van de Raad van
de Europese Unie van 26 juni 199768 moeten de overheden bevoegd voor asiel
specifieke methodes in acht nemen voor het onderzoek van de asielaanvraag van een
minderjarige. Zij moeten rekening houden met de leeftijd, de maturiteit, het
onderscheidingsvermogen van de minderjarige, maar eveneens met zijn geestelijke
gezondheidstoestand.
Bovendien wordt in de « Guide des Procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié69 » de overheden bevoegd voor asiel gevraagd rekening te houden
met de grote kwetsbaarheid van de niet-begeleide minderjarige asielzoeker. De
minderjarige bevindt zich immers alleen in een vreemd land en in een omgeving die hij
niet gewend is, ten aanzien van overheden die zich in een vreemde taal uitdrukken die
hij vaak niet begrijpt. De asielaanvraag van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling zou moeten worden onderzocht rekening houdend met het specifiek
karakter van de situatie ten gevolge van de leeftijd van de minderjarige.
De minderjarige is een persoon die spontaan, zonder wantrouwen en zonder
voorbereiding zijn visie van zijn verhaal vertelt, wat voor hem belangrijk lijkt, en zonder
na te denken over wat hij vooraf had kunnen vertellen.
De overheden bevoegd voor asiel hebben enkele specifieke regels uitgewerkt om de
behandeling van de dossiers van minderjarigen te verbeteren (en teneinde het
internationaal verdrag inzake de rechten van het kind in acht te nemen):
de minderjarige moet worden verhoord door een persoon die gerechtigd is
minderjarigen te verhoren;
de ambtenaar die het verhoor afneemt, moet op ernstig wijze rekening houden
met de graad van maturiteit en van ontwikkeling van de minderjarige;
tijdens het verhoor is de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon toegestaan;
het dossier moet, voor zover mogelijk, een maatschappelijk rapport van de
minderjarige bevatten.
Ter herinnering moet de door de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS
genomen beslissing geldig aan de voogd ter kennis worden gebracht, en dus
niet alleen aan de minderjarige. Indien de beslissing alleen aan de
minderjarige wordt meegedeeld, dan lopen de beroepstermijnen niet.
31. Waaraan moet de voogd bijzondere aandacht schenken tijdens de verhoren?

De voogd moet erop letten dat de ambtenaar die het verhoor afneemt,
gespecialiseerd is in het verhoor van minderjarigen. Hij moet erover waken dat de wijze
waarop het verhoor verloopt aangepast is aan de leeftijd en de graad van maturiteit
van de minderjarige.
De voogd moet erop letten dat de minderjarige de vragen begrijpt die hem worden
gesteld. De ambtenaar die het verhoor afneemt, moet immers zijn taalgebruik aan de
minderjarige aanpassen, moet concrete vragen stellen.
32. Wat is de rol van de advocaat vóór en tijdens de verhoren?

a) Vóór het verhoor

67 UNHCR, Refugee Children – Guidelines on protection and care, Genève, 1994; UNHCR, Guidelines on policies and procedures in dealing with

unaccompanied children seeking asylum, Genève, 1997.
68 Art. 5 en 6 van de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1997.
69 Guide des Procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, UNHCR, 1992, blz. 49 tot 53.
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In het algemeen heeft de advocaat (de eerste rechter in de zaak) de opdracht met
de minderjarige te onderzoeken in welke mate zijn situatie onder de voorwaarden van
het verdrag van Genève of onder de criteria van de statuut van subsidiaire
bescherming valt. De voogd kan de advocaat aanbevelen in de bibliotheek van de
advocaten van het gerechtsgebouw de volgende gids te raadplegen: « Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié »70. Meer in het
bijzonder kan hij bovendien met betrekking tot de niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen de richtlijnen van het Hoog Commissariaat van de VN voor de
Vluchtelingen aanvoeren betreffende de niet-begeleide kinderen die asielzoeker zijn.71
Meer in het bijzonder bestaat de rol van de advocaat in eerste instantie erin de
minderjarige te ontmoeten en zich te vergewissen van de omstandigheden waarin het
eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken is verlopen. Ter herinnering mag de
advocaat de minderjarige niet vergezellen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, de
voogd daarentegen wel!
De advocaat moet zich ofwel bij de minderjarige ofwel bij de voogd van de volgende
elementen vergewissen:
heeft de minderjarige een beroep kunnen doen op een tolk die zijn moedertaal of zelfs
zijn dialect perfect beheerst?
indien het een meisje betreft, heeft zij een beroep kunnen doen op een vrouwelijke
onderzoeker en tolk in plaats van een mannelijke ambtenaar die het verhoor afneemt
en een vrouwelijke tolk indien zij daarom uitdrukkelijk heeft gevraagd (eventueel op
voorstel van de voogd)?
heeft de minderjarige tijdens het verhoor voldoende tijd gekregen om zijn vrees voor
vervolging zo goed mogelijk uit te leggen?
is de minderjarige op de hoogte gebracht van de procedure tot erkenning van de status
van vluchteling of van de mogelijkheid om contact op te nemen met een
vertegenwoordiger van het UNHCR te Brussel (BCHV – Tel.: 02.537.82.20 – Fax:
02.537.89.82 – HCR – Tel.: 02.649.01.53)?
heeft de minderjarige gevraagd dat zijn aanvraag wordt behandeld door een ander land
van de Schengenruimte* en is deze aanvraag in overweging genomen?
In tweede instantie moet de advocaat zich informeren over wat de minderjarige heeft
meegemaakt en relevant is in de zin van het verdrag van Genève. In de meeste
gevallen beschikt de minderjarige niet over een rationele geest waardoor hij de
redenen waarom hij vreest vervolgd te worden niet op chronologische, vertrouwelijke,
gedetailleerde, coherente, volledige en niet-tegenstrijdige wijze kan vertellen. Het
gebrek aan geloofwaardigheid, het tekort aan details, de incoherentie, het onvolledig
en tegenstrijdig karakter van de door de minderjarige uiteengezette feiten zijn voor de
ambtenaar die het verhoor afneemt allemaal redenen om de asielaanvraag af te
wijzen. Het is derhalve uiterst belangrijk samen met de minderjarige vóór het verhoor de
feiten gedetailleerd te overlopen.
b) tijdens het verhoor
Tijdens het verhoor bij het CGVS en de VBV is de rol van de advocaat uiterst belangrijk,
hoewel hij pas op het einde van het verhoor spreekrecht heeft.
In de praktijk treedt de advocaat niet op tijdens het verhoor bij het CGVS maar maakt
aantekeningen over de inhoud van het verhoor. Tijdens sommige verhoren stemt de
ambtenaar die het verhoor afneemt, ermee in dat de advocaat toch in de loop van
70 van het UNHCR, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Heruitgave, Genève, januari 1992.
71 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, februari 1997. Het kan worden geraadpleegd

op de website

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home.
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het interview optreedt. De advocaat stipt in zijn persoonlijk officieus verslag aan
wanneer de kandidaat tijdens de uiteenzetting van de feiten niet voldoende duidelijk
of incoherent is geweest of belangrijke elementen vergat te vertellen.
Wanneer de ambtenaar die het verhoor afneemt, klaar is met het verhoor van de
kandidaat-vluchteling vraagt hij gewoonlijk of deze nog iets aan zijn uiteenzetting wil
toevoegen.
Nadat de minderjarige zich heeft uitgedrukt, verzoekt de ambtenaar die het verhoor
afneemt, de advocaat het woord te nemen. Indien zulks niet het geval is, moet worden
gevraagd om het woord te mogen nemen. Indien het optreden van de advocaat
wordt geweigerd, moet van deze weigering akte worden genomen in het verslag van
het interview of moet voor alle zekerheid een aangetekende brief worden verstuurd
waarin deze schending van de beginselen van behoorlijk bestuur worden vermeld.
Wanneer de advocaat het woord neemt, wordt van zijn woorden akte genomen in het
officieel verslag van het verhoor.
De advocaat zal, indien nodig, terugkomen op de uiteenzetting van de door de
minderjarige voorgestelde feiten. Idealiter heeft de advocaat niks toe te voegen met
betrekking tot de feiten aangezien de minderjarige in principe zelf de feiten volledig
heeft verteld.
In de praktijk « corrigeert » de advocaat de minderjarige en verzoekt de ambtenaar die
het verhoor afneemt hem vragen te stellen. Op deze wijze biedt de advocaat de
minderjarige onrechtstreeks de mogelijkheid de punten te verduidelijken waarover hij
niet heeft gesproken en die belangrijk zijn voor de beoordeling van zijn vrees voor
vervolging. De advocaat verzoekt de ambtenaar die het verhoor afneemt de door
hem vastgestelde tegenstrijdigheden te vermelden en de minderjarige met zijn eigen
tegenstrijdigheden te confronteren. Indien de ambtenaar beweert onvoldoende tijd te
hebben, kan de advocaat vragen de minderjarige terug op te roepen teneinde de
elementen ter sprake te brengen waarvoor zij niet de tijd hadden om ze aan te snijden.
33. Wat is de rol van de tolk?

Op getrouwe wijze de woorden van de minderjarige vertalen. Hij moet de taal of het
dialect van de minderjarige perfect beheersen en indien zulks niet het geval is, moet hij
vragen om te worden vervangen.
Deze tolk is geen ambtenaar van de Belgische staat, hij is onafhankelijk. Hij komt
geenszins tussenbeide in de beslissing en is onderworpen aan een deontologische
code die hem inzonderheid aan het beroepsgeheim bindt.
34. Kan de minderjarige en/of zijn voogd het administatief dossier in de loop van de procedure
raadplegen?

Bij het CGVS voorziet de wet erin dat het administratief dossier van de minderjarige kan
worden geraadpleegd onmiddellijk nadat het een beslissing heeft genomen.
Bij de RVV hebben de minderjarige, zijn voogd en zijn advocaat een toegangsrecht tot
administratief dossier gedurende de vijf dagen voorafgaand aan de zitting. In beginsel
moeten alle stukken van het dossier toegankelijk zijn.
35. Wie ontvangt de oproepingen voor de verhoren en de beslissingen?

Overeenkomstig artikel 16 van de wet betreffende de voogdij over NBMV worden alle
oproepingen, beslissingen, verzoeken om inlichtingen betreffende de NBMV aan de
voogd betekend. Tegelijk met de betekening aan de voogd wordt een afschrift
overgezonden aan de woonplaats van de minderjarige en aan de dienst Voogdij.
Het is van belang te benadrukken dat de beroepstermijnen beginnen te lopen vanaf
de betekening aan de voogd en dat voor de toepassing van de wetten betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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vreemdelingen, de voogd geacht wordt zijn woonplaats te hebben gekozen bij de
dienst Voogdij, tenzij hij heeft kennis gegeven van een andere woonplaats.
De voogd wordt dan ook sterk aangeraden woonplaats te kiezen op het adres waar hij
verblijft of op een ander adres van zijn keuze.
Ter herinnering, vanaf het indienen van de asielaanvraag moet de minderjarige
eveneens een woonplaats kiezen72. Deze “gekozen woonplaats” is het adres in België
waar de NBMV kan bereikt worden voor de behandeling van alle administratieve
aangelegenheden. De afschriften van de oproepingen en de andere documenten
betreffende de asielprocedure worden naar dit adres gezonden. De NBMV kan
woonplaats kiezen bij het opvangcentrum waar hij verblijft of op het adres van
vrienden bij wie hij verblijft, het adres van zijn voogd of zijn advocaat.
Ter herinnering: bij het CGVS wordt ten zeerste aanbevolen dat, aangezien de voogd
de brieven aangetekend en per gewone post ontvangt, de gekozen woonplaats van
de minderjarige die van zijn verblijfplaats is en niet die van de woonplaats van de
voogd of van de advocaat. Het is immers de enige manier om er voor te zorgen dat de
minderjarige ook de brieven ontvangt die in de eerste plaats voor hem bestemd zijn.
Als de NBMV geen woonplaats kiest, wordt hij geacht woonplaats te kiezen bij het
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Dit betekent dat de
afschriften van de oproepingen, de vragen om inlichtingen en de documenten van de
asielprocedure op dit adres toekomen.
Telkens de NBMV het adres van zijn gekozen woonplaats wenst te veranderen, moet hij
dit schriftelijk meedelen aan de Dienst Vreemdelingenzaken en aan het
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, door middel van een
aangetekende brief die hij zelf afgeeft. In deze brief moet de NBMV duidelijk de
vermelding “Verandering van gekozen woonplaats” opnemen.
Ter herinnering, het adres van de verblijfplaats is het privé-adres waar de NBMV
werkelijk verblijft. Binnen acht werkdagen die volgen op de asielaanvraag moet de
NBMV zich aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn nieuwe woonplaats. Ter
gelegenheid daarvan wordt hem een attest van adresverandering overhandigd.
Ingeval de NBMV woonplaats heeft gekozen op het adres waar hij verblijft, moet hij
bovendien niet vergeten de verandering van de gekozen woonplaats ook aan de DVZ
en aan het CGVS mee te delen.
36. Wat te doen indien de datum van verhoor de minderjarige of de voogd niet goed uitkomt?

De voogdijwet voorziet uitdrukkelijk erin dat de voogd in geval van overmacht kan
vragen het verhoor te verdagen. De overmacht kan zowel de voogd als de
minderjarige betreffen. In dat geval vraagt de voogd zo snel mogelijk dat het verhoor
wordt verdaagd.
Bij het CGVS kan, aangezien de verhoordatum vastgelegd is in overleg met de voogd,
alleen een echt geval van overmacht de verdaging van het verhoor rechtvaardigen.
De reden van de overmacht moet onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld aan het
CGVS.
Er wordt aan herinnerd dat geen enkel verhoor geldig kan plaatsvinden
zonder de aanwezigheid van de voogd. Indien de voogd verhinderd is moet
hij dan ook zo snel mogelijk de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS
inlichten.
Enkele voorbeelden van overmacht:

Artikel 51/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
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zich onmogelijk naar het verhoor kunnen begeven als gevolg van ziekte van de voogd
of van de minderjarige. In dit geval moet binnen 30 dagen te rekenen vanaf de
verzending van de oproeping een medisch attest naar het CGVS worden
opgestuurd en moet het CGVS voor het verhoor zo spoedig mogelijk worden
gewaarchuwd;
zich onmogelijk naar het verhoor kunnen begeven door een staking van het
openbaar vervoer of een ongeval;
bovendien kan de voogd, zelfs indien het CGVS het volgende geval niet als
overmacht beschouwt, vragen het verhoor te verdagen indien hij niet de tijd of de
gelegenheid heeft gehad de minderjarige vóór het verhoor te ontmoeten om hem
naar behoren voor te bereiden, inzonderheid indien de minderjarige zich in een
gesloten centrum* bevindt of indien de voogd geen tolk heeft kunnen vinden om
het verhaal van de minderjarige zo goed mogelijk te begrijpen.
Indien de voogd onbeschikbaar is voor een andere reden dan overmacht kan hij in
dringende situaties worden vervangen door een andere erkende voogd 73. De te
ondernemen stappen moeten duidelijk zijn (aanduiding door de dienst Voogdij,
voorafgaande verwittiging van het CGVS,…).
Het wordt de voogden aangeraden, vanaf hun aanwijzing, de Dienst
Vreemdelingenzaken of het CGVS op de hoogte te brengen van de tijdstippen
waarop zij niet beschikbaar zijn (bijv. nooit beschikbaar op woensdagmorgen) voor de
verhoren, van hun afwezigheid (omwille van vakantie, maar ten minste 3 weken op
voorhand, anders is de planning reeds opgemaakt!) en beide instanties zo vlug
mogelijk te verwittigen indien de datum van verhoor hen niet goed uitkomt. Hiervan
mag geen misbruik worden gemaakt!
Bij de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de voogd zich richten tot het Bureau
Minderjarigen bij de directie Asiel: leidinggevende: de heer Christophe JOLLET, Tel.:
02.205.54.62, belast met de inschrijving van nieuwe asielaanvragen en met de verhoren
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
Indien de minderjarige zijn asielaanvraag aan de grens heeft ingediend en hij in een
gesloten centrum* verblijft, moet de voogd zich richten tot de Cel Zaventem: directeur:
de heer Koen VANDENBOS, tel.: 02.206.15.34.
Bij het CGVS moet de voogd zich richten tot de persoon van de bevoegde bestuurscel
die vermeld staat op de oproeping. Indien de voogd of de minderjarige de oproeping
nog niet heeft ontvangen, kan de voogd contact opnemen met de coördinator voor
de
minderjarigen,
mevrouw
Hedwige
de
BIOURGE,
tel.:
02.205.51.37.
hedwige.debiourge@ibz.fgov.be en administratieve ondersteuning: Joseph Ecino,
joseph.ecino@ibz.fgov.be.
Personen verantwoordelijk voor de planning van
administratieve cellen van de geografische afdelingen:

Laurence
RAUCQ (F)

02/205.60.06

Caroline DE
CLERCQ (NL)

02/205.52.98

Ann DECROIX
(NL/F)

02/205.52.06

de

verhoren

CGRACGVS.Afrique@ibz.fgov.be

binnen

de

Afrika
Afrika

CGRACGVS.MiddenOosten/Azie@ibz.f

Azië/Midden Oosten

Zoals ingevoegd in artikel 9, § 2, van de voogdijwet bij artikel 267 van de programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004). Een
koninklijk besluit die de modaliteiten voor de vervanging van voogden voorziet, zal binnenkort gepubliceerd worden.
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gov.be
Bernadette
COLLIN (F)

02/205.56.61

Nathalie
PORTAUWE (NL)

02/205.50.43

Fabrice WITTKE (F)

02/205.56.92

Luc DELEN (NL)

02/205.56.92

CGRACGVS.Balkan@ibz.fgov.be
Balkan
CGRACGVS.OostEuropa@ibz.fgov.be

Oost-Europa
Oost-Europa

De oproepingen voor een verhoor die het CGVS verstuurt, vermelden eveneens dat de
asielzoeker die zich onmogelijk naar het verhoor kan begeven op de dag van de
oproeping het bewijs van overmacht moet leveren (bijvoorbeeld een medisch attest),
zulks binnen een maand na het versturen van de oproeping. De minderjarige moet het
CGVS eveneens een schriftelijke verklaring opsturen waarin hij zijn asielmotieven
uiteenzet.
De voogd die afwezig is wegens reizen naar het buitenland, vakantie of die langer
onbeschikbaar is, moet het CGVS zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de data
waarop hij afwezig is.
37. Vanaf wanneer lopen de beroepstermijnen?

De beroepstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de dag dat de
beslissing geldig is betekend aan de voogd, hetzij persoonlijk, hetzij bij aangetekende
brief aan het adres van zijn woonplaats.
Indien de laatste dag van de beroepstermijn een zaterdag, zondag of een feestdag is,
wordt de vervaldag verschoven naar de volgende werkdag.
Opgelet: Behalve het bovenstaande en de vervaldag, tellen de zaterdagen,
de zondagen en de feestdagen wel mee voor de berekening van de
beroepstermijnen!
38. Wat te doen na een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS, de
VBV en de Raad van State?

negatieve beslissing van het CGVS: schorsingsberoep bij de RVV binnen 15 dagen;
negatieve beslissing van de RVV: (uitsluitend) cassatieberoep bij de Raad van State
binnen 30 dagen;
negatieve beslissing van de Raad van State: er kan geen beroep meer worden
ingesteld.
Als de minderjarige een negatieve beslissing ontvangt van het CGVS of van de RVV,
kan de voogd indien hij zulks in het hoger belang van zijn pupil acht, het Bureau
Minderjarigen van de directie Toegang en Verblijf vragen dat zijn pupil gebruik kan
maken van de specifieke bepalingen inzake het verblijf, in overeenstemming met de
ministeriële omzendbrief van 15 september 2005. Deze aanvraag kan enkel worden
ingediend op voorwaarde dat de asielprocedure afgesloten is of een beslissing af te
zien van de procedure is genomen op verzoek van de voogd. Dit Bureau kan
inderdaad opdracht geven om een aankomstverklaring* af te leveren of om de
geldigheid te verlengen van het document dat werd afgeleverd tijdens het onderzoek
van de vorige procedure (verlenging van een bevel tot terugbrenging*), voor de tijd
die nodig is om een “duurzame oplossing” in het belang van de minderjarige te vinden.
De toekenning van deze documenten of de verlenging van bijlage 38 (bevel tot
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terugbrenging) zal bepaald worden door het Bureau minderjarigen, nadat de
specifieke situatie van de NBMV werd onderzocht en in functie van het feit of er al dan
niet reeds een duurzame oplossing inzake verblijf werd gevonden.
Het is absoluut noodzakelijk te vragen deze procedure toe te passen opdat
de minderjarige hier in België legaal zou kunnen verblijven.
39. Wat te doen indien de voogd een bevel tot terugbrenging ontvangt?

Het bevel tot terugbrenging (bijlage 38*) is een verwijderingmaatregel genomen door
de minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde waarbij de Dienst
Vreemdelingenzaken een meerderjarige persoon (vaak de voogd) de opdracht geeft
de minderjarige die zich op het grondgebied bevindt terug te brengen naar de
grenzen van zijn land. Deze maatregel wordt genomen overeenkomstig artikel 118 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Deze verwijderingmaatregel mag niet worden verward met een beslissing tot
terugdrijving of een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats. Deze
laatste maatregelen worden genomen wanneer de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling op het grondgebied aankomt en niet voldoet aan de toegangscriteria
bepaald in de wet van 15 december 1980.
Indien aan de voogd een bevel tot terugbrenging wordt betekend, wordt daarin in
ruime mate rekening gehouden met het hoger belang van het kind:
-

in welke mate wordt het kind gerespecteerd wanneer het terugkeert naar zijn land van
herkomst?

-

hoe zijn de minderjarige en zijn ouders voorbereid op de terugkeer?

-

wat moet er gebeuren in België teneinde de terugkeer binnen een redelijke termijn
voor te bereiden?

De voogd mag niet aarzelen om contact op te nemen met de dienst Voogdij teneinde
samen na te denken over een duurzame oplossing overeenkomstig het belang van het
kind.
Indien op grond van het onderzoek van de situatie blijkt dat de terugkeer de beste
duurzame oplossing is overeenkomstig het belang van zijn pupil, moet de voogd alle
vereiste maatregelen nemen om de minderjarige terug naar zijn land van herkomst te
doen brengen.
Deze maatregelen kunnen de volgende zijn:
de minderjarige aan zijn familie toevertrouwen wanneer deze hem in België is
komen halen om hem terug te brengen naar zijn land van herkomst of naar een land
waar hij mag verblijven;
zelf de minderjarige naar zijn land van herkomst terugbrengen;
zich richten tot IOM* om de vrijwillige terugkeer van de minderjarige te
organiseren;
contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken teneinde de nadere regels
voor de uitvoering van de verwijderingmaatregel ten uitvoer te leggen wanneer de
Dienst Vreemdelingenzaken de verwijdering uitvoert.
In alle gevallen ziet de voogd nauwlettend erop toe dat de waarborgen
inzake de opvang en het onder de hoede nemen in het land van terugkeer
aanwezig zijn (zelfs indien de familie de minderjarige in België komt
halen). Indien zulks niet het geval is, zorgt de voogd ervoor dat hij met
de medewerking van de advocaat de vereiste beroepsmiddelen aanwendt.
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40. Kan de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel tot terugbrenging of een beslissing tot
terugdrijving nemen alvorens de voogd is aangewezen of indien hij reeds aangewezen is
alvorens hij een duurzame oplossing heeft kunnen voorstellen?

Er wordt aan herinnerd dat de beslissingen betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen tot de uitsluitende
bevoegdheid behoren van de minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde,
de Dienst Vreemdelingenzaken.
Er moet in eerste instantie een onderscheid worden gemaakt tussen het bevel tot
terugbrenging en de beslissing tot terugdrijving:
het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) wordt enkel aan een volwassene (in dit
geval de voogd) afgegeven wanneer de minderjarige ten aanzien van wie hij de
maatregelen moet nemen om hem terug te brengen zich op het grondgebied
bevindt;
de beslissingen tot terugdrijving en tot het vasthouden in een welbepaalde plaats
worden genomen wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling die aan de
grens is aangekomen niet voldoet aan de toegangscriteria bepaald in de
vreemdelingenwet van 15 december 1980. Deze beslissing gaat steeds gepaard met
een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (in een gesloten
centrum aan de grens).
Van deze beslissingen moet aan de voogd kennis worden gegeven binnen de
wettelijke termijnen74. Overeenkomstig artikel 74/7 van de wet van 15 december 1980
moet de betekening aan de voogd van een beslissing tot het vasthouden in een
welbepaalde plaats gebeuren binnen 24 uur na de vrijheidsbeneming, indien de
minderjarige niet over identiteitsdocumenten beschikt. Indien de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling identiteitsstukken heeft, wordt de duur van deze
administratieve vasthouding verminderd tot 12 uur, overeenkomstig artikel 34, § 4 van
de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Het kan gebeuren dat de Dienst Vreemdelingenzaken beslist om de toegang tot het
grondgebied te verbieden en de persoon in een bepaalde plaats vast te houden
zodra de persoon die verklaart dat hij minderjarig is niet voldoet aan de voorwaarden
om toegang tot het grondgebied te verkrijgen en dit zelfs alvorens een voogd is
aangewezen. Deze beslissingen evenals het bevel tot terugbrenging worden steeds ter
kennis van de voogd gebracht zodra deze is aangewezen.75
De Dienst Vreemdelingenzaken maakt een onderscheid tussen de betekening van een
beslissing en de uitvoering van de beslissing. Na de betekening van de beslissing tot
terugdrijving of het bevel tot terugbrenging bepaalt de Dienst Vreemdelingenzaken de
duurzame oplossing inzake toegang en verblijf op het grondgebied (zie deel
“duurzame oplossing”, blz. 252 e.v.).
Er moet dus naar deze duurzame oplossing worden gezocht alvorens te
beslissen over te gaan tot de uitvoering van de beslissing tot verwijdering.
Als de voogd van mening is dat de duurzame oplossing een terugkeer is
naar het land van herkomst of een derde land waar de minderjarige
toegelaten is te verblijven, met alle waarborgen inzake opvang en het
onder zijn hoede nemen door een familielid, kan de terugkeer op de meest
passende manier wijze worden georganiseerd.
DAARENTEGEN, als de voogd van mening is dat de duurzame oplossing
voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet de terugkeer is naar
het land van herkomst of een derde land, of als een bevel tot
terugbrenging of een beslissing tot terugdrijving aan de voogd werd
Artikel 16, § 1, van de voogdijwet.
de Dienst Vreemdelingenzaken twijfelt aan de staat van minderjarigheid van de jongere die minderjarig verklaart te zijn, moet hij de dienst
Voogdij daarvan op de hoogte brengen en eventueel vragen dat een medisch onderzoek wordt verricht teneinde de leeftijd van de jongere te
bepalen. Alleen als de dienst Voogdij verklaart dat de jongere meerderjarig is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken hem kennis geven van een
beslissing tot terugdrijving (en dus niet meer een bevel tot terugbrenging aangezien hij meerderjarig is).

74

75Indien

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

89

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

betekend alvorens hij de gelegenheid heeft gehad aan de Dienst
Vreemdelingenzaken in het belang van de minderjarige een duurzame
oplossing
voor te stellen, moet de voogd, via de advocaat van de
minderjarige, bij de Raad van State tegen deze verwijderingmaatregel een
verzoek tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid* indienen,
zulks zo vlug mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen volgend op de betekening
van deze beslissing. Vervolgens moet hij een verzoek tot nietigverklaring
van deze beslissing indienen, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.
Zelfs indien de Dienst Vreemdelingenzaken de aan de voogd betekende
verwijderingsbeslissing niet uitvoert zolang geen duurzame oplossing is gevonden, moet
de voogd, indien hij niet akkoord gaat met deze verwijdering of indien hij nog niet de
kans heeft gehad een duurzame oplossing voor te stellen, deze beroepen indienen, al
was het maar ter bewarende titel.
De voogd zal daarna de voorstellen doen die hij wenselijk acht met het oog op de
duurzame oplossing.
Vooraleer een bevel tot terugbrenging uit te voeren, moet de Dienst
Vreemdelingenzaken zich ervan vergewissen dat de voogd de mogelijkheid heeft
gehad om de nodige beroepen in te dienen en/of een voorstel van duurzame
oplossing te formuleren (zie het deel “duurzame oplossing”, blz. 252 e.v.).
Voor meer informatie terzake zie het deel “hoe verloopt de verwijdering van een nietbegeleide minderjarige vreemdeling?”, blz. 98 e.v.
41. Wie neemt de verwijderingskosten ten laste?

In geval van gedwongen verwijdering van een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling zijn de verwijderingskosten van de minderjarige ten laste van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Daarentegen zijn de kosten van de voogd die zou aanvaarden
de minderjarige naar zijn land van herkomst terug te brengen te zijner laste. In dat
geval zou de voogd geheel vrijwillig optreden, buiten enige wettelijke verplichting.
In geval van vrijwillige terugkeer, worden de verwijderingskosten betaald door het
REAB-programma* (programma «Return and Emigration of Asylum Seekers ex Belgium»)
of door een specifiek programma van de IOM*.
De IOM neemt de terugkeerkosten enkel ten laste in geval van verzoeken tot vrijwillige
terugkeer.
42. Kan de voogd worden gestraft indien hij geen gevolg geeft aan een bevel tot
terugbrenging?

Eigenlijk riskeert de voogd geen enkele strafrechtelijke sanctie indien hij deze beslissing
niet uitvoert. De Dienst Vreemdelingenzaken past de bepalingen van artikel 77 van de
vreemdelingenwet van 15 december 198076 niet toe op een door de dienst Voogdij
aangewezen voogd.
Daarentegen kan de dienst Voogdij de erkenning van de voogd intrekken indien deze
laatste de voorwaarden voor de erkenning niet meer vervult of indien hij de in de wet
bepaalde voorwaarden niet in acht neemt77.

Artikel 77 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980, gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen
met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers: “Hij die wetens en
willens een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie helpt het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie
of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnen te
komen of aldaar te verblijven, dan wel erdoor te reizen, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, hetzij in de handelingen die de
binnenkomst, de doorreis of het verblijf voorbereid hebben of ze vergemakkelijkt hebben, hetzij in de feiten die ze voltooid hebben, wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zeventienhonderd euro tot zesduizend euro, of met een van die straffen
alleen.
77 Artikel 19 van het koninklijk besluit van 22 december 2003.
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De dienst Voogdij moet zich derhalve ervan vergewissen dat de voogd, in overleg met
de minderjarige en met de hulp van de advocaat de nodige beroepen heeft
ingediend ingeval de minderjarige weigert terug te keren naar zijn land van herkomst78.
De dienst Voogdij beoordeelt de inachtneming van verplichtingen van de voogd
geval per geval en zal de voogd indien nodig oproepen om hem te horen over de
motieven van zijn weigering het bevel tot terugbrenging uit te voeren.
43. Wat zijn de gevolgen van “de erkenning als vluchteling”?

de vluchteling ontvangt zijn attest van vluchteling en kan zich laten inschrijven in
het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij verblijft. Hij ontvangt een
BIVR*. Na 5 jaar kan hij zijn identiteitskaart voor vreemdeling ontvangen (gele
kaart);
de vluchteling kan identiteitsdocumenten ontvangen van het CGVS (bijvoorbeeld
een geboorteakte);
de vluchteling kan reisdocumenten ontvangen van de Belgische overheden;
de vluchteling kan als werknemer of als zelfstandige werken zonder arbeidskaart
of beroepskaart;
de vluchteling heeft recht op leefloon en op gewaarborgde kinderbijslag (zie deel
“maatschappelijke hulp van het OCMW”, blz. 275 e.v. en “kinderbijslag”, blz. 286
e.v.);
de vluchteling kan na twee jaar een verzoek om naturalisatie indienen.
44. Wat zijn de gevolgen van de erkenning van de subsidiaire beschermingsstatus?

De personen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, worden
toegelaten tot een verblijf van beperkte duur in België. De gemeentelijke overheid
bezorgt hen in opdracht van de DVZ een verlengbare en hernieuwbare
verblijfsvergunning voor een jaar.
Na het verstrijken van een periode van 5 jaar te rekenen van de indiening van de
asielaanvraag wordt het verblijf van de personen die subsidiaire bescherming genieten
omgezet in een verblijf van onbeperkte duur.
De verblijfsvergunning kan worden
verantwoordelijk is voor de intrekking.

ingetrokken,

het

is

de

gemeente

die

De verblijfsvergunning wordt afgeleverd door de gemeente op grond van de door het
CGVS of de VBV/RVV genomen beslissing tot toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus. Er bestaat dus geen attest van subsidiaire bescherming. De
verblijfsvergunning wordt niet afgeleverd wanneer een beroep werd ingesteld tegen
een beslissing van het CGVS tot weigering van de erkenning van de
vluchtelingenstatus, maar tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
In dat geval zijn dit de gevolgen:
- verdaging van de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en bijgevolg
een verlenging van de wachttijd;
- risico dat de VBV de beslissing van het CGVS wijzigt en aldus ook de subsidiaire
beschermingsstatus weigert.

78

Artikel 9 § 1, derde lid, van de programmawet van 24 december 2002.
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45.

Wat is het belang van de vluchtelingenstatus in vergelijking met dat van de subsidiaire
beschermingsstatus?

De gevolgen voor de verblijfsvergunning zijn verschillend. De hoedanigheid van
vluchteling geeft recht op een voorlopige verblijfsvergunning, met de mogelijkheid tot
intrekking ervan wegens fraude gedurende 10 jaar. De subsidiaire bescherming
daarentegen geeft recht op een verlengbare verblijfsvergunning van een jaar; na vijf
jaar wordt dat omgezet in een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur, met
mogelijkheid tot intrekking gedurende 5 jaar indien de situatie verandert en gedurende
10 jaar voor fraude.
46. Kan de status van vluchteling worden ingetrokken? Wat zijn de gevolgen daarvan op het
verblijf van de vluchteling?

Ja, dat kan worden ingetrokken. Maar enkel het CGVS kan overgaan tot de intrekking
van de hoedanigheid van vluchteling, zelfs indien de vluchteling erkend werd door het
CGVS zelf of door de VBV en nu ook door de RVV.
Tot de intrekking kan bijvoorbeeld worden beslist indien de vreemdeling de
hoedanigheid van vluchteling heeft verkregen op grond van valse verklaringen, van
valse of vervalste documenten of indien zijn persoonlijk gedrag van de vreemdeling
erop wijst dat hij geen vervolging vreest (bijvoorbeeld als de minderjarige vluchteling
daarna naar zijn land van herkomst reist).
Het CGVS zal in principe de minderjarige horen (in aanwezigheid van zijn voogd)
alvorens een dergelijke beslissing wordt genomen. De beslissing tot intrekking van de
hoedanigheid van vluchteling wordt met redenen omkleed met vermelding van de
omstandigheden van de zaak.
Tegen deze beslissing kan schorsend beroep worden aangetekend bij de RVV.
47. Wat is het gevolg van een beslissing tot intrekking van de hoedanigheid van vluchteling op
het verblijf?

De minister of de Dienst Vreemdelingenzaken kan de voogd een bevel afgeven tot
terugbrenging van de minderjarige van wie de hoedanigheid van vluchteling door het
CGVS wordt ingetrokken op grond van artikel 57/6, eerste lid, 2° bis, van de wet, op
voorwaarde dat de minderjarige zich niet in België heeft gevestigd (hij beschikt over
een verblijfsvergunning van onbepaalde duur).
48. Wat is de rol van het UNHCR?

Het UNHCR kan uit eigen beweging of op verzoek van de overheden 79 een schriftelijk of
mondeling advies verlenen aan de beslissende instanties.
Met het UNHCR kan contact worden opgenomen via zijn operationele partner in
België: het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen:
BCHV
Federale Dienst voor Juridisch Advies aan Vluchtelingen
Defacqzstraat, 1 bus 10 - 1000 Brussel
Tel.: 02.537.82.20 – Fax: 02.537.89.82
E-mail: info@cbar-bchv.be
49. Wat gebeurt er als de minderjarige tijdens de asielprocedure meerderjarig wordt?

De asielprocedure wordt op normale wijze voortgezet. Het dossier zal evenwel niet
meer systematisch worden behandeld of verder worden behandeld door een
ambtenaar die gespecialiseerd is in het verhoren van minderjarigen.
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Overeenkomstig artikel 57/23 bis, van de wet van 15 december 1980.
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De opdracht van de voogd eindigt wanneer de minderjarige 18 jaar wordt. Dit
betekent niet dat hij de minderjarige niet meer kan vergezellen bij een verhoor van
het CGVS bijvoorbeeld, zulks niet meer in zijn hoedanigheid van voogd maar in zijn
hoedanigheid van « vertrouwenspersoon », die de situatie van de minderjarige goed
kent.
Het optreden van de advocaat eindigt evenwel niet. Hij wordt verzocht de
verdediging van de belangen van de meerderjarig geworden minderjarige verder te
behartigen.
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3. Mogelijkheden om een machtiging tot verblijf te verkrijgen
buiten de asielprocedure
1. Op welke wijze kan een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling in België verblijven?
Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan asiel aanvragen; hij kan gedurende
de asielprocedure op wettige wijze op het grondgebied verblijven en op definitieve
wijze als hij als vluchteling is erkend (voor de asielprocedure, zie hierboven,
bladzijde 39);
Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan beschouwd worden als een
slachtoffer van mensenhandel (voor deze specifieke procedure, zie hieronder,
bladzijde 136 en volgende) ;
Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan een machtiging tot verblijf
indienen op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980
(regularisatie wegens buitengewone omstandigheden – zie hieronder, bladzijde 127
en volgende) ;
De voogd kan vragen dat zijn pupil kan genieten van de specifieke bepalingen voor
de NBMV inzake verblijf, in overeenstemming met de bepalingen voorzien in de
ministeriële omzendbrief van 15 september 2005.
Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan een aanvraag om gezinshereniging
indienen indien zijn ouders legaal in België verblijven (zie hieronder, bladzijde145
en volgende.) ;

2. Hoe moet de voogd beslissen welke procedure hij de
minderjarige aanraadt?
Alvorens een asielaanvraag of een aanvraag om machtiging tot verblijf in
te dienen moet de voogd samen met de advocaat van de minderjarige de
vraag stellen wat het belang van de minderjarige in deze procedure is.
Het hoogste belang van de minderjarige moet steeds het voornaamste
criterium zijn waarmee rekening wordt gehouden wanneer de voogd
beslissingen neemt die betrekking hebben op de minderjarige.
Dit hoogste belang van het kind is trouwens een hoofd- en grondbeginsel van het
internationaal verdrag over de rechten van het kind (artikel 3, eerste lid)80.
Vooraleer enige aanvraag om machtiging tot verblijf voor de minderjarige in te
dienen, moet de voogd nagaan of het in het belang van de minderjarige beter is in
België te blijven of naar zijn familie gerepatrieerd te worden. Deze keuze is uiterst
moeilijk en gevoelig en de situatie van iedere minderjarige is verschillend. Er moet
worden aan herinnerd dat het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf
niet wegneemt dat de minderjarige later kan beslissen naar zijn land terug te keren.

80 Artikel 3, eerste lid, van het internationaal verdrag over de rechten van het kind: « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze

worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of
wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”
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SYNTHESEFICHE

Verblijfsoplossingen voor een NBMV
- Asielaanvraag
- Aanvraag om machtiging tot verblijf als slachtoffer van mensenhandel
- Aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
- Aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van de ministeriële omzendbrief
van 15 september 2005 (B.S. 7 oktober 2005)
- Aanvraag voor gezinshereniging wanneer de ouders in België gelokaliseerd zijn
en hier wettelijk verblijven
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3. Welke zijn de algemene beginselen om toegang tot het
Belgisch grondgebied te verkrijgen en minder of meer dan drie
maanden op het grondgebied te kunnen verblijven?
Dit deel geldt enkel ter informatie van de voogd, aangezien de voogdij in de
volgende gevallen niet van toepassing is. Het is evenwel belangrijk dat de voogd
kennis neemt van de wettelijke bepalingen waarin de verschillende
verblijfsmogelijkheden in België zijn geregeld. De voogd kan aldus zijn pupil adequaat
inlichten over de gevolgen van zijn administratieve procedure, zodra hij de leeftijd van
18 jaar zal hebben bereikt en aldus met zijn pupil de andere verblijfsoplossingen
overwegen.
Wanneer een niet-begeleide minderjarige op het grondgebied aankomt, is hij met
betrekking tot de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied en voor het
verblijf onderworpen aan de regelgeving die op iedere vreemdeling van toepassing
is81. De omzendbrief van 15 september 2005 formuleert uitdrukkelijk de
onderzoeksprocedure die werd ingesteld om het verblijf van de NBMV‟s te regelen.
1.

Welke zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het Belgisch grondgebied?

De vreemdeling, minderjarig of niet, moet voldoen aan de toegangsvoorwaarden
bepaald door artikel 2 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980. Bij de
controle aan de buitengrenzen wordt nagegaan of de persoon aan de
toegangsvoorwaarden voldoet.82
Om toegang te verkrijgen tot het grondgebied, moet iedere minderjarige vreemdeling
in het bezit zijn van de vereiste documenten 83: geldig paspoort met of zonder visum
(vereist op grond van de nationaliteit van de minderjarige). Indien de minderjarige
aan de grens aankomt zonder in het bezit te zijn van deze documenten, kunnen de
overheden belast met de grenscontrole (dienst Grensinspectie van de Dienst
Vreemdelingenzaken) hem terugdrijven op grond van artikel 3 van de wet van 15
december 1980 (niet in het bezit van de vereiste documenten, …) en hem een bijlage
11* afgeven.
Sinds de inwerkingtreding van de voogdijwet moet van de beslissing inzake
verwijdering of terugdrijving van een minderjarige evenwel kennis worden
gegeven aan de voogd van de minderjarige. Bovendien kunnen dergelijke
beslissingen niet worden uitgevoerd zonder waarborgen inzake opvang,
plaatsing onder de hoede en begeleiding in het land van herkomst of in het
land waar de minderjarige gemachtigd is te verblijven en zonder dat de
voogd een duurzame oplossing heeft kunnen voorstellen.
Het gebeurt nochtans dat de dienst Grensinspectie een beslissing tot
terugdrijving aan de voogd van de minderjarige betekent. Deze dienst
vergewist zich steeds ervan, vooraleer deze beslissing uit te voeren, dat
waarborgen inzake opvang bestaan in het land van herkomst van de
minderjarige of in het land waarin hij gemachtigd is te verblijven, en
informeert de voogd van de uitvoering van de beslissing.

81 Toepassing van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna «vreemdelingenwet » genoemd).
De controle gebeurt met toepassing van artikel 2 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en met toepassing van de internationale reglementeringen die België in deze materie verbinden,
waaronder met name de Overeenkomsten ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, het Verdrag inzake de internationale
burgerlijke luchtvaart van Chicago van 7 december 1944, de verordening Dublin (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot
vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door
een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.

82

83 Art. 2 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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Indien de voogd meent dat deze waarborgen inzake opvang niet of
onvoldoende bestaan of dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening
heeft gehouden met de duurzame oplossing die hij heeft voorgesteld
(bijvoorbeeld de toekenning van een machtiging tot verblijf in België),
moet hij erop toezien de noodzakelijke rechtsmiddelen uit te oefenen. Hij
kan overwegen om met de instemming van de minderjarige en in
samenwerking met de advocaat van de minderjarige tegen deze beslissing
een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te
dienen bij de Raad van State, zulks binnen de termijn vermeld in de
beslissing tot terugdrijving.

2.

Welke zijn de voorwaarden om minder dan drie maanden in België te kunnen verblijven?

Zodra de minderjarige op wettige wijze op het grondgebied is aangekomen, moet hij
zich binnen drie dagen te rekenen vanaf zijn aankomst, bij het gemeentebestuur van
de gemeente waar hij verblijft laten inschrijven84. Hij ontvangt een aankomstverklaring
(bijlage 3*). Deze bijlage is maximum drie maanden geldig te rekenen vanaf de datum
van aankomst op het grondgebied, behalve als het visum in een kortere duur voorziet.
Deze bijlage is geen identiteitsdocument en evenmin een verblijfsdocument en moet
vergezeld gaan van een identiteitsdocument van de minderjarige.
3.

Welke zijn de voorwaarden om meer dan drie maanden in België te kunnen verblijven?

Iedere vreemdeling, dus ook de minderjarige, die meer dan drie maanden op het
grondgebied wenst te verblijven moet daartoe door de minister of zijn afgevaardigde
(Dienst Vreemdelingenzaken) gemachtigd worden. De machtiging moet
aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd in zijn
land van herkomst.85
Sommige niet-begeleide minderjarigen zijn van rechtswege gemachtigd in België te
verblijven: degenen die in het kader van de gezinshereniging komen (zie het deel
« aanvraag om gezinshereniging », bladzijde 145).
De minderjarige die gemachtigd wordt op het grondgebied te verblijven moet zich
aanbieden bij het gemeentebestuur van de gemeente waar hij verblijft, zulks binnen
acht dagen te rekenen vanaf zijn aankomst indien hij in het buitenland zijn machtiging
tot verblijf ontvangen heeft of binnen acht dagen te rekenen vanaf de ontvangst van
de beslissing indien deze machtiging in België zelf verkregen werd (dit is het geval
wanneer de vreemdeling geregulariseerd werd op grond van artikel 9, derde lid, van
de vreemdelingenwet van 15 december 1980 – zie bladzijde 127)86.
Na een termijn die schommelt naar gelang van de categorie ontvangt de
minderjarige een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR*), indien hij
voldoet aan alle voorwaarden voorzien door de wet van 15 december 1980.
De vreemdeling die in het bezit is van een BIVR van onbepaalde duur kan een
aanvraag tot toelating van vestiging indienen87.
4.

Wat betekent de vestiging?

De minderjarige die reeds over een machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden beschikt kan zijn statuut verbeteren door de vestiging te verkrijgen.

84 Art. 5 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
85 Art. 9, eerste lid, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
86 Art. 12 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
87

Art. 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en art. 15 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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De toekenning van de vestiging gebeurt niet automatisch. De minderjarige moet aan
de Dienst Vreemdelingenzaken de machtiging vragen om zich te kunnen vestigen.
Deze machtiging zal slechts aan de minderjarige toegekend worden die vooraf
gemachtigd of toegelaten werd tot verblijf in België voor onbeperkte duur (op grond
van artikel 9 of 10 van de wet van 15 december 1980) en deze machtiging hangt af
van de discretionaire macht van de minister van Binnenlandse Zaken 88.
Onverminderd de meer gunstige bepalingen voorzien in een internationaal verdrag en
uitgezonderd indien de vreemdeling die het vraagt zich in een van de situaties bevindt
bedoeld in artikel 3 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980, moet de
toelating tot vestiging automatisch worden toegekend aan:
-

de minderjarige vreemdeling die van rechtswege in België toegelaten werd (de
minderjarige die aanspraak kan maken op gezinshereniging). De vestiging wordt
toegekend indien de minderjarige sinds zes maanden in het vreemdelingenregister is
ingeschreven;

-

de minderjarige vreemdeling die sinds 5 jaar gemachtigd is in België te verblijven (op
regelmatige en ononderbroken wijze).

De vestiging moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de
verblijfplaats aan de hand van een bijlage 16*. De gemeente bezorgt de aanvraag
aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Gedurende het onderzoek van de aanvraag
ontvangt de minderjarige een Attest van Immatriculatie* model A, dat 5 maanden
geldig is. De minister van Binnenlandse Zaken moet binnen deze termijn een beslissing
nemen. Indien zijn beslissing positief is of hij geen beslissing neemt binnen 5 maanden,
ontvangt de minderjarige een identiteitskaart van vreemdeling* (gele kaart). Deze
kaart is 5 jaar geldig en is verlengbaar, terwijl de geldigheidsduur van de machtiging
tot vestiging onbeperkt is. De minderjarige die een machtiging tot verblijf voor
onbeperkte duur geniet wordt niet meer als « niet-begeleide minderjarige » in de zin
van de voogdijwet beschouwd.
5.

Hoe verloopt de verwijdering van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die onwettig op het
grondgebied verblijft?

De algemene regelgeving die van toepassing is op de verwijdering van volwassen
vreemdelingen die onwettig op het grondgebied verblijven, is slechts gedeeltelijk van
toepassing op de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
De verwijderingsmaatregelen die niet van toepassing zijn op minderjarigen (bevel om
het grondgebied te verlaten, koninklijk besluit van uitzetting en ministerieel besluit van
terugwijzing) worden hieronder ter informatie kort uiteengezet.
Bepaalde verwijderingsmaatregelen kunnen dus nooit toegepast worden op
niet-begeleide minderjarigen.
i.

De verwijderingsmaatregelen die niet van toepassing zijn op niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen:

een bevel om het grondgebied te verlaten
Dit is een maatregel die door de minister of zijn afgevaardigde genomen wordt ten
aanzien van een persoon die onwettig op het grondgebied verblijft (hij is niet
gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in België (lang verblijf) en
mag er zich evenmin vestigen), waardoor hij verplicht wordt het grondgebied binnen
een bepaalde termijn te verlaten.
De redenen waarom de vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten kan
ontvangen zijn op exhaustieve wijze in artikel 7 van de vreemdelingenwet van 15
88 Art. 14 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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december 1980 opgenomen (met name wanneer hij in België verblijft zonder houder
te zijn van de vereiste documenten, wanneer hij sinds meer dan drie maanden
berekend over een periode van zes maanden of langer dan de in zijn visum vermelde
duur in België verblijft, wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde
of de nationale veiligheid te kunnen schaden, wanneer hij niet beschikt over
voldoende bestaansmiddelen en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven,
wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband
uitoefent zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging, wanneer hij
sedert minder dan tien jaar uit België werd teruggewezen of uitgezet, ingeval de
maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken).
een koninklijk besluit van uitzetting
Dit is een maatregel die door de Koning genomen wordt waarin hij, na advies van de
Commissie van advies voor vreemdelingen, de in België gevestigde vreemdeling van
het grondgebied verwijdert.
Voorwaarde : de openbare orde of de veiligheid van het land ernstig hebben
geschaad.
Een koninklijk besluit van uitzetting kan niet genomen worden ten aanzien van een
niet-begeleide minderjarige vreemdeling (in de zin van de voogdijwet) aangezien
deze maatregelen slechts ten aanzien van gevestigde vreemdelingen genomen
wordt89.
Gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken belast met de verwijderingen
Bureau C
Belast met beslissingen en aanzien van personen die door de politiediensten
onderschept worden.
Tel. : 02.206.15.95 - Fax: 02.274.66.13
Cel identificatie (CID)
Belast met het bekomen van de nodige reisdocumenten voor de
verwijdering van vastgehouden vreemdelingen.
Tel. : 02.206.15.56 - Fax: 02.274.66.17
Cel verwijderingen (bureau CR)
Belast met de boeking van de reis wanneer de identificatie voltooid is en een
reisdocument bekomen werd.
Tel. : 02.206.15.80 - Fax: 02.274.66.20
Permanentie van de Dienst Vreemdelingenzaken
Verleent alle diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken buiten de
werkuren.
Openingsuren : tijdens de week van 17u tot 7u en in het weekend
Tel. : 02.206.13.77 - Fax: 02.201.00.06
ii.

De verwijderingsmaatregelen
minderjarige vreemdelingen

die

van

toepassing

zijn

op

niet-begeleide

Enkel de volgende verwijderingsmaatregelen kunnen worden toegepast op een nietbegeleide minderjarige vreemdeling:
terugdrijving (indien de minderjarige zich nog aan de grens bevindt)
Een maatregel die de Dienst Vreemdelingenzaken (meer bepaald de dienst
Grensinspectie, belast met de controle aan de grens) kan nemen ten aanzien van een
niet-begeleide minderjarige vreemdeling die aan de grens aangekomen is en die niet
voldoet aan de toegangsvoorwaarden bedoeld in artikel 3 van de vreemdelingenwet

89 Een minderjarige vreemdeling die op het grondgebied gevestigd is niet meer beschouwd als een « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » in

de zin van de voogdijwet (zie het deel “de aanwijzing van de voogd », « voor wie wordt de voogd aangewezen ? », bladzijde …)

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

99

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

van 15 december 1980. Het is een verbod het Schengen-gebied te betreden90. De
toegang tot de Schengen-lidstaten wordt aan de vreemdeling geweigerd.91
Dienst Grensinspectie
World Trade Center, Tour II
Antwerpsesteenweg, 59B - 1000 Brussel
Fax : 02.274.66.37
Contactpersonen :
Linda PEETERS (nl.), directrice
Tel. : 02.206.15.34
E-mail : lpeeters@dofi.fgov.be
Nancy BRACKE (nl.)
Tel. : 02.206.19.55
E-mail : nbracke@dofi.fgov.be
Jan NEYSKENS (nl.)
Tel. : 02.206.19.52
E-mail : jneyskens@dofi.fgov.be
Filip VERSLYCKEN (nl.)
Tel. : 02.206.19.46
E-mail : fverslycken@dofi.fgov.be
De beslissing tot terugdrijving wordt steeds genomen samen met een beslissing tot
vasthouding op een bepaalde plaats. Beide beslissingen moeten binnen de wettelijke
termijn aan de voogd betekend worden. Met toepassing van artikel 74/7 van de wet
van 15 december 1980 moet de betekening van de beslissing tot vasthouding op een
bepaalde plaats aan de voogd geschieden binnen 24 uur te rekenen vanaf de
vrijheidsberoving, ingeval de minderjarige geen identiteitsdocumenten bezit. Indien de
niet-begeleide minderjarige vreemdeling houder is van identiteitsdocumenten, wordt
de duur van deze administratieve vasthouding verminderd tot 12 uur overeenkomstig
artikel 34, § 4, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
De Dienst Vreemdelingenzaken maakt een onderscheid tussen de betekening van
beide beslissingen en de uitvoering ervan. Het is pas na de betekening van de
beslissing tot terugdrijving aan de voogd dat de Dienst Vreemdelingenzaken de
duurzame oplossing in het kader van de toegang tot het grondgebied zal uitwerken
(toegang tot het grondgebied, gezinshereniging in het land van herkomst of in een
derde land waar de minderjarige toegelaten is te verblijven, met in deze landen
waarborgen inzake opvang en tenlasteneming op aangepaste wijze, op grond van
de behoeften gelet op zijn leeftijd en zijn autonomie).
Er wordt dus eerst een duurzame oplossing gezocht vooraleer over te gaan tot de
uitvoering van de verwijderingsbeslissing.
In dit stadium is de opdracht van de voogd, die pas aangewezen werd en
aan wie de beslissingen betekend werden, uiterst belangrijk.
Een van de opdrachten van de voogd bestaat immers erin aan de
overheden (in dit geval de dienst Grensinspectie) een voorstel van
duurzame oplossing te formuleren, dat overeenstemt met het hogere
belang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
De beslissing tot terugdrijving zal pas worden uitgevoerd wanneer de
dienst Grensinspectie zich ervan zal hebben verzekerd dat er garanties
bestaan voor de opvang en het ten laste nemen in het land van herkomst
of in het land waar hij toegelaten is te verblijven. De dienst
Grensinspectie informeert de voogd dat hij de terugdrijving zal uitvoeren
en deelt hem schriftelijk alle samenstellende elementen mee van het
dossier die aantonen dat de terugdrijving in het belang van de
90 Deze beslissing steunt op artikel 3 van de wet van 15 december 1980 en op artikel 5.1 van de overeenkomst tot uitvoering van het akkoord van

Schengen.
91 (artikel 23.1 van de overeenkomst van Schengen).
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minderjarige gebeurt,
gezinshereniging.

in

voorkomend

geval

met

het

oog

op

een

Indien de voogd over elementen beschikt die aantonen dat het niet in het
belang van de minderjarige is om terug te keren naar zijn familie of naar
zijn land van herkomst, moet hij die schriftelijk meedelen aan de dienst
Grensinspectie. Indien de voogd van oordeel is dat de duurzame oplossing
niet bestaat uit een terugkeer naar het land van herkomst of naar een
derde land waar hij toegelaten is te verblijven, zal hij dit zeer duidelijk
en snel meedelen aan de dienst Grensinspectie.
De voogd heeft bovendien de mogelijkheid om, in overleg met de advocaat
van de minderjarige en dit louter ten bewarende titel, een beroep tot
nietigverklaring en tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
tegen deze terugdrijvingsbeslissing in te dienen.

het bevel tot terugbrenging aan de voogd (als de minderjarige zich op het grondgebied
bevindt).
Slechts één verwijderingsmaatregel kan uitgevoerd worden ten aanzien van
minderjarigen die in illegaal verblijf: het bevel tot terugbrenging, voorzien door
artikel 118 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981:
“Behoudens bijzondere beslissing van de Minister of zijn gemachtigde mag geen bevel
om het grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan
achttien jaar oud is of die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. Dat bevel om
het grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot terugbrenging
overeenkomstig het model van bijlage 38.”
Het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) wordt aan de voogd afgegeven wanneer er
een verwijderingsmaatregel genomen wordt ten aanzien van zijn pupil die zich op het
grondgebied bevindt. Dit houdt in dat de voogd de nodige contacten moet leggen om
de terugbrenging van zijn pupil te verzekeren. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
contactname
met
de
Dienst
Vreemdelingenzaken
om
de
uivoeringsmodaliteiten van de verwijderingsmaatregel aan te wenden
wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken de verwijdering uitvoert. Deze
contactname maakt het de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk aan de
voogd te preciseren waar en wanneer hij zich met zijn pupil bij de Dienst
Vreemdelingenzaken moet aanbieden. In dat geval kan de voogd tijdens de
werkuren contact opnemen met de cel identificatie (CID) (tel.:
02/206.15.56, fax: 02/274.66.17) en met de permanentie van de Dienst
Vreemdelingenzaken (buiten de werkuren van 17 tot 7 uur tijdens de week
en tijdens de weekends) tel.: 02/203.88.22, fax: 02/201.00.06, of
zich wenden tot de IOM* die de vrijwillige terugkeer van de minderjarige
organiseert, of:
de NBMV toevertrouwen aan zijn familie indien die hem kwam terughalen in
België om hem terug te brengen naar zijn land van herkomst of het land
waar hij toegelaten is te verblijven.
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In dit geval maakt de Dienst Vreemdelingenzaken ook een onderscheid
tussen de betekening van de verwijderingsmaatregel (in casu het bevel tot
terugbrenging) en de uitvoering ervan. In alle gevallen wordt een duurzame
oplossing gezocht vooraleer over te gaan tot de uitvoering van het bevel.
Indien blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken als duurzame oplossing de
voorkeur geeft aan een terugkeer naar het land van herkomst of naar een
derde land en de voogd acht dat de duurzame oplossing uit een verblijf in
België bestaat,waakt de voogd erover dat hij deze duurzame oplossing
spoedig aan de Dienst Vreemdelingenzaken voorstelt. De voogd heeft
bovendien de mogelijkheid om in overleg met de advocaat van de
minderjarige en dit louter ten bewarende titel, een beroep tot
nietigverklaring en in voorkomend geval tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid tegen dit bevel tot terugbrenging in te dienen.
Wanneer een niet-begeleide minderjarige vreemdeling door de politie wordt
opgepakt, wordt hij in principe onmiddellijk vrijgelaten gelet op zijn minderjarigheid. De
minderjarige zal niettemin door de politie worden aangegeven bij de dienst Voogdij
met het oog op de opvang ervan.
iii.

Wat kan de voogd doen indien de minderjarige opgepakt wordt in gezelschap van
een groep van volwassenen die onwettig op het grondgebied verblijven en
waarmee hij slechts feitelijke banden onderhoudt?

De dienst Voogdij moet door de politiedienst gecontacteerd worden die de
identificatiefiche « niet begeleide minderjarige vreemdeling » bezorgt. Er wordt een
voogd aangewezen die de minderjarige zo vlug mogelijk moet ontmoeten.
De door de Dienst Vreemdelingenzaken naar voor geschoven oplossing is om dezelfde
beslissing te nemen voor de minderjarige als voor de meerderjarigen die de groep
vormen. Indien er dus een beslissing tot rechtstreekse repatriëring (formulier E) wordt
overwogen, zal er ten overstaande van de NBMV eveneens een verwijderingsbeslissing
worden genomen en ze zal ter kennis moeten gebracht worden van de voogd die
met name hiervoor werd aangewezen.
Indien de minderjarige verklaart niet bij de groep van volwassenen te willen blijven (die
het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten door rechtstreekse repatriëring) of
indien de voogd acht dat repatriëring niet in het belang van de minderjarige is, zal hij
er over waken dat hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken een andere duurzame
oplossing in het belang van het kind voorstelt. Indien de voogd toch een beslissing tot
rechtstreekse repatriëring van de minderjarige betekend krijgt, zal hij in samenwerking
met de advocaat van de minderjarige binnen zeer korte termijn alle nuttige
rechtsmiddelen gebruiken door in voorkomend geval een beroep tot schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid en tot nietigverklaring van deze beslissing bij de
Raad van State in te dienen. Aangezien een rechtstreekse repatriëring in beginsel
uitgevoerd wordt de dag nadat de minderjarige door de politie is opgepakt, zal de
voogd onmiddellijk contact opnemen met de advocaat van de minderjarige
teneinde het beroep dezelfde dag nog in te dienen.
Indien daarentegen de niet-begeleide minderjarige vreemdeling verklaart bij de
groep van volwassenen te willen blijven en indien de voogd acht dat het in zijn belang
is niet te worden gescheiden van de groep, zal hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken
voorstellen dat het gegeven dat de minderjarige samen met de groep rechtstreeks
gerepatrieerd wordt de duurzame oplossing is.
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iv.

Wie betaalt de
vreemdeling?

repatriëringskosten

van

een

niet-begeleide

minderjarige

De regels die gelden voor de repatriëring van een volwassene zijn tevens van
toepassing:
In geval van een terugdrijving van een minderjarige die geen toegang krijgt tot het
grondgebied, is het verdrag van Chicago (O.A.C.I.) van toepassing en vallen de kosten
ten laste van de vervoerder;
In geval van een gedwongen repatriëring, vallen de kosten ten laste van de Dienst
Vreemdelingenzaken;
In geval van vrijwillige repatriëring, beslist door de voogd met de instemming van de
minderjarige, kan IOM tussenbeide komen voor de kosten in het kader van het REABprogramma of een ander specifiek programma van IOM.

4. Uitzonderingen op de algemene beginselen: welke aanvraag
om machtiging tot verblijf moet worden ingediend indien de
minderjarige vreemdeling zich reeds op het grondgebied
bevindt?
A)

Specifieke bepalingen inzake verblijf van toepassing op de NBMV in
overeenstemming met de ministeriële circulaire van 15 september 2005 (BS
07/10/2005)

1. Wat ?

De ministeriële circulaire van 15 september 2005 beoogt de vervanging van punt II.D.
van de circulaire van 17 juli 2001 betreffende preciseringen aangaande de rol van het
gemeentebestuur in het kader van de toepassing van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde
bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken (BS 28 augustus 2001), evenals van de
bepalingen bedoeld in de dienstnota van 1 maart 2002 van de Dienst
Vreemdelingenzaken m.b.t. de behandeling van de dossiers betreffende het verblijf
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de bijlagen erbij.
In deze circulaire wordt de onderzoeksprocedure uitgelegd die is ingevoerd om het
verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (hierna NBMV) te regelen.
Indien de voogd, met de instemming van de minderjarige, beslist de
toepassing van deze procedure te vragen, moet hij erover waken
uitdrukkelijk de aanvraag voor de toepassing van de specifieke bepalingen
van de nieuwe ministeriële circulaire in te dienen bij het Bureau « NietBegeleide Minderjarige Vreemdelingen » van de Directie Toegang en
Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna « Bureau NBMV »). Bij
gebrek hieraan is volgens het Bureau NBMV het dossier niet bij hem
aanhangig gemaakt (adres en andere gegevens van het Bureau NBMV: zie
vraag 3).
2. Wie komt in aanmerking?

De circulaire strekt ertoe de procedure te verduidelijken die is ingevoerd voor de NBMV‟s
die niet de hoedanigheid van vluchteling hebben aangevraagd en die zich illegaal op het
grondgebied bevinden of die gemachtigd werden toegang te krijgen tot het grondgebied
bij hun aankomst aan een Schengen-buitengrens zelfs al voldeden zij niet aan de
toegangsvoorwaarden vermeld in de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 15
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december 1980. Deze circulaire voorziet erin dat zij niet van toepassing is wanneer de
NBMV een procedure heeft ingesteld bedoeld in de wet van 15 december 1980 en deze
procedure nog steeds hangend is (zoals de procedure inzake de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling, de procedure “mensenhandel” en een aanvraag om machtiging
tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980). De voogd
en de advocaat die hem overeenkomstig artikel 9, § 3, van de voogdijwet, bijstaat, moeten
samen met de minderjarige onderzoeken welke procedure moet worden ingesteld rekening
houdend met de redenen van de immigratie en met de specifieke situatie van de NBMV en
erop toezien dat slechts één procedure tegelijkertijd wordt ingesteld en dat deze
daadwerkelijk overeenstemt met het hoger belang van het kind. Deze procedure kan enkel
door de voogd worden ingesteld.
Het betreft derhalve iedere niet-begeleide minderjarige vreemdeling die
geen recht heeft op verblijf op grond van een bepaling van de wet van 15
december 1980, die geen asiel heeft aangevraagd of die uitgeprocedeerd
is.
3. Voorstelling van het Bureau “niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” (hierna “Bureau NBMV”)

Bureau NBMV van de Directie Toegang en Verblijf van de Dienst
Vreemdelingenzaken
Administratief adres:
Antwerpsesteenweg 59B - 1000 Brussel
Adres:
North Gate II, kamer 313 en volgende
Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel
Fax: 02.274.66.57
Coördinatie: Renée Raymaekers (FR)
Tel: 02.205.55.22
E-mail: rraymaekers@dofi.fgov.be
Leen Van Overberghe (NL), leidinggevende
Tel: 02.205.55.65
E-mail: lvanoverberghe@dofi.fgov.be
Wendy Uyttendaele (NL)
Tel: 02.205.55.24
E-mail: wuyttendaele@dofi.fgov.be
Inge Beeckman (NL)
Tel: 02.205.55.12
E-mail: ibeeckman@dofi.fgov.be
Nathacha Willem (FR)
Tel: 02.205.59.26
E-mail: nwillem@dofi.fgov.be
Evelyne Herzé (FR)
Tel: 02.205.55.73
E-mail: eherzé@dofi.fgov.be
Dit Bureau « NBMV » is in mei 2000 een onafhankelijke dienst geworden teneinde de
dossiers van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die illegaal op het
grondgebied verblijven specifiek te onderzoeken.
Dit bureau bestaat uit personen die hier specifiek voor gekozen hebben, en die
regelmatig specifieke informatie ontvangen over de problematiek van de nietbegeleide minderjarige vreemdelingen. Deze personen nemen ook regelmatig deel
aan conferenties, colloquia, studiedagen met betrekking tot de aangelegenheid die
zij behandelen.
Sinds april 2003 werden de Cel « slachtoffers van mensenhandel » en het Bureau
« NBMV » samengesmolten tot één bureau bestaande uit gespecialiseerde personen.
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De problematiek van de minderjarigen, slachtoffer van mensenhandel, wordt hierna
besproken92.
4. Wat zijn de bevoegdheden van het Bureau NBMV?

Het bureau “Minderjarigen” van de directie Toegang en Verblijf is gemachtigd om
voor elke NBMV die zich op het grondgebied bevindt een duurzame oplossing inzake
verblijf te vinden en moet erop toezien dat deze oplossing in overeenstemming is met
het hoger belang van het kind en zijn fundamentele rechten in acht neemt.
Dit bureau is gemachtigd om een beslissing te nemen betreffende het verblijf van de
niet-begeleide minderjarige vreemdeling ten gevolge van de duurzame oplossing die
door de voogd werd voorgesteld. De voogd moet zeer aandachtig ervoor zijn dat de
beslissing van het Bureau NBMV in overeenstemming is met het hoger belang van het
kind en zijn fundamentele rechten.
Er wordt aan herinnerd dat een dossier van de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling pas aanhangig is gemaakt bij het Bureau NBMV
indien (UITSLUITEND!) de voogd het bureau uitdrukkelijk verzoekt om de
specifieke bepalingen voorzien door de circulaire van 15 september 2005
toe te passen.
5. Welke zijn de taken van het Bureau NBMV?

Volledig onderzoek van de situatie van de minderjarige. Daartoe moet de voogd alle
bewijsstukken verzamelen en overleggen (bijvoorbeeld identiteitsdocumenten,
reisdocumenten, akten van de burgerlijke stand, schoolattesten, enz.). Het bureau
onderzoekt in beginsel de mogelijkheid om het meest gunstig wettelijk statuut aan de
minderjarige toe te kennen voor zover hij beantwoordt aan de wettelijke criteria van
de beoogde status (bijvoorbeeld: gezinshereniging, aanvraag om machtiging tot verblijf
op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, de
vestigingsaanvraag, het statuut van slachtoffer van mensenhandel). Een verhoor van de
minderjarige kan nodig blijken te zijn om de situatie van de minderjarige zo volledig
mogelijk te begrijpen en om voor het kind, in overleg met de andere optredende
personen, de beste oplossing te zoeken. In dit geval roept het bureau de voogd samen
met de minderjarige op en voorziet indien nodig in een tolk. Tijdens dit verhoor kan de
minderjarige worden vergezeld door de personen van zijn keuze (bijvoorbeeld
maatschappelijk werker, advocaat, …). Teneinde de vertrouwelijkheid en het goede
verloop van het verhoor te waarborgen, kan evenwel aan de ene of de andere persoon
(uitgezonderd de voogd) worden gevraagd de kamer tijdelijk te verlaten.
Follow-up van de verblijfssituatie van de minderjarige in België. Er moet worden
opgemerkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel niet bevoegd is om de
minderjarigen te « plaatsen », maar het Bureau NBMV kan zich richten tot de dienst
Voogdij zodat deze contact kan opnemen met FEDASIL*, de SAJ* (Service d‟Aide à la
Jeunesse) of het CBJ* (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) teneinde de opvang en de
huisvesting van de minderjarigen te organiseren.
Bepalen van de duurzame oplossing inzake verblijf: het betreft het bepalen van het
zoeken naar een duurzame oplossing voor de minderjarige, in samenwerking met de
voogd, het kind en de diverse andere betrokken personen. Het begrip hoger belang van
het kind staat centraal. Om deze duurzame oplossing te vinden zal Bureau NBMV van
de Directie Toegang en Verblijf de familiale toestand moeten kennen, zowel in het
92 Ter herinnering, het betreft een statuut dat beantwoordt aan precieze criteria bedoeld in de regelgeving en dat specifiek is gericht op de

slachtoffers van mensenhandel, ongeacht of zij minderjarig of meerderjarig zijn.
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buitenland als in België. De principes in verband met de gezinseenheid zoals
gedefinieerd in de artikelen 9 en 10 van het I.V.R.K. zijn van toepassing.
Zoeken naar de familie: het zoeken naar de familie gebeurt met name in samenwerking
met de FOD* Buitenlandse Zaken via de Belgische consulaten en ambassades in het
buitenland of met de hulp van immigratieambtenaren op zending in derde landen.
Er wordt een administratieve follow-up van het dossier uitgevoerd. Dit houdt in dat de
afgifte, de verlenging van de bijlagen, van de verblijfsdocumenten of van een bevel tot
terugbrenging via de gemeentebesturen op instructie van het Bureau NBMV
plaatsvinden nadat deze dienst een door de voogd ingediende aanvraag tot machtiging
heeft ontvangen en na onderzoek van alle elementen betreffende de specifieke
situatie van de NBMV. Zulks betekent dat de minderjarige daadwerkelijk in een
gemeente verblijft en dat de dienst behoorlijk op de hoogte is van deze verblijfplaats,
evenals van enige latere verandering van de verblijfplaats.
Beslissingen nemen over het statuut van de minderjarige.
Samenwerking met de externe diensten:
politiediensten;
parket (bij de jeugdrechtbank);
Child Focus in geval van verdwijning van de minderjarige (het Bureau NBMV is gemachtigd
om de gegevens waarover het beschikt over te zenden aan de diensten belast met de
opsporing van de verdwenen minderjarige);
FEDASIL: bevoegd voor de opvang van asielzoekers;
de « Services d‟aide à la jeunesse » en de Comités voor bijzondere jeugdzorg: de centra
beheerd door de SAJ en de CBJ* vangen illegale minderjarigen en/of de slachtoffers van
mensenhandel op en begeleiden hen (de plaatsing kan gebeuren in uitvoering van een
beslissing van de jeugdrechter);
FOD Buitenlandse Zaken: in het kader van het opsporen van de familie van de minderjarige,
moeten de ambassades en consulaten ter plaatse de door de minderjarige verkregen
informatie controleren. Bij een vrijwillige of gedwongen terugkeer moet de ambassade
bovendien ervoor zorgen dat de minderjarige ter plaatse wordt opgewacht;
de jeugdrechter: wanneer de minderjarige op verzoek van de jeugdrechter wordt
geplaatst, brengt de Dienst Vreemdelingenzaken de jeugdrechter op de hoogte van alle
relevante elementen betreffende de minderjarige en van alle wijzigingen in zijn situatie;
IOM: organiseert de vrijwillige terugkeer in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken.
Ter herinnering, dit Bureau NBMV is enkel bevoegd voor de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de Europese
Economische Ruimte en die geen asielaanvraag hebben ingediend of die
reeds uitgeprocedeerd zijn, evenals voor de niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel.
6. Is het Bureau NBMV ook bevoegd voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van wie de
asielprocedure nog loopt?

Nee, enkel het Bureau Minderjarigen van de Directie Asiel is bevoegd voor de
minderjarigen die hun asielaanvraag op het grondgebied hebben ingediend (tel.
02.205.54.62 en fax: 02.274.66.61), en de Cel Zaventem is bevoegd voor de
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minderjarigen die hun asielaanvraag aan de grens hebben ingediend (tel. 02.205.54.41
en fax: 02.205.54.40).
Welke gevallen kan de voogd contact opnemen met het Bureau NBMV?
Opdat het Bureau NBMV zich zou bezighouden met de situatie van de minderjarige,
moet bij dit bureau een aanvraag worden ingediend. In de praktijk worden
documenten niet automatisch afgegeven. Zodra het Bureau NBMV de schriftelijke
aanvraag van de voogd heeft ontvangen, onderzoekt het allereerst of de NBMV
voldoet aan de toepassingsvoorwaarden die bepaald zijn in punt II van de circulaire
van 15 september 2005. Er moet dus aan twee basisvoorwaarden worden voldaan
opdat de NBMV kan genieten van de bepalingen van de circulaire, namelijk:

De persoon moet door de dienst Voogdij geïdentificeerd zijn als een
NBMV, in overeenstemming met de Voogdijwet.
In geval van twijfel over de leeftijd die de NBMV opgaf, zal het Bureau
NBMV enerzijds aan de dienst Voogdij vragen over te gaan tot het laten
uitvoeren van een medische test, in overeenstemming met artikel 7, § 1
van de Voogdijwet, en anderzijds om over te gaan tot zijn identificatie.
De circulaire laat dus aan een voorlopige voogd, aangewezen in
overeenstemming met artikel 6, § 3 van de Voogdijwet, niet toe te vragen
dat zijn pupil kan genieten van de bepalingen van de circulaire, aangezien
de dienst Voogdij niet klaar is met de identificatie van de persoon die
verklaarde een NBMV te zijn.
De aanvraag moet door de voogd worden ingediend
De voogd zal de aandacht van zijn pupil vestigen op het belang om zijn
ware identiteit mee te delen, aangezien deze identiteit later alleen zal
kunnen worden gewijzigd mits voorleggen van een paspoort.
De voogd moet samen met de minderjarige, en in samenwerking met zijn advocaat,
onderzoeken welke procedure moet worden ingediend, rekening houdend met de
specifieke situatie van de minderjarige en steeds in zijn belang.
7. Welke documenten kan het Bureau NBMV afgeven?

De verlenging van een bevel tot terugbrenging (verlenging van de bijlage 38) afgegeven
om een asielprocedure negatief af te sluiten en/of onmogelijkheid om dit bevel uit te
voeren;
een aankomstverklaring geldig drie maanden en hernieuwbaar;
de verlenging van de aankomstverklaring;
een tijdelijk bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (maximum een jaar
geldig);
de verlenging van het tijdelijk bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van onbeperkte duur (het
betreft dan geen « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » meer);
een bevel tot terugbrenging van de minderjarige (bijlage 38).
8. Welke verblijfsdocumenten kan de gemeente afgeven?

Overeenkomstig de artikelen 18 tot 20 van het KB van 1981 dient een persoon die
aankomt op het grondgebied zich aan te melden bij de gemeente waar hij verblijft
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om een aankomstverklaring in het kader van het “kort verblijf” te verkrijgen. De
gemeente controleert de wettigheid van de aankomst en de toegekende verblijfsduur:
automatisch 3 maanden voor vreemdelingen zonder visumplicht en de op het visum
aangegeven duur voor vreemdelingen met visumplicht.
Er zijn drie uitzonderingen voor wie de meldingsplicht bij de gemeente in het kader van
een kort verblijf niet geldt: met name voor vreemdelingen die in een hotel, gevangenis
of ziekenhuis verblijven.
De gemeente kan de aankomstverklaring afgeven zonder het advies van de Dienst
Vreemdelingenzaken in te winnen, behalve wanneer de persoon niet aan de
verblijfsvoorwaarden voldoet.
Opgelet, bijbehorende voorwaarde: de persoon moet op het grondgebied van de
gemeente verblijven.
Als basisprincipe geldt immers dat enkel de Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen
over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen. In afwijking van dat principe zijn de gemeenten in een beperkt aantal
gevallen bevoegd om te beslissen, en dit op basis van een loutere controle van de
vereiste documenten. Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kan het gaan
om de volgende gevallen:
- beslissing tot onontvankelijkheid van of tot weigering van kennisneming van een
verblijfsaanvraag omdat het minimumaantal vereiste documenten niet is
overgelegd: artikel 25/2 (machtiging tot voorlopig verblijf), artikel 26
(gezinshereniging volgens artikel 10 van de wet) en artikel 44 (gezinshereniging
volgens artikel 40 van de wet) van het KB van 1981.
9. Procedure betreffende het zoeken naar een duurzame oplossing?

De circulaire van 15 september 2005 inzake het verblijf van niet begeleide minderjarige
vreemdelingen omschrijft de “duurzame oplossing” als volgt:
Onder duurzame oplossing wordt verstaan:
de gezinshereniging93;
de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar hij
gemachtigd of toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate
opvang en verzorging van de N.B.M.V., naargelang zijn behoeften
bepaald door zijn leeftijd en zijn graad van zelfstandigheid, hetzij, door
zijn ouders of andere volwassenen die voor hem zullen zorgen, hetzij,
door overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties 94;
de machtiging tot onbeperkt verblijf in België, met inachtneming van
de bepalingen voorzien in de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
Deze duurzame oplossing moet in overeenstemming zijn met het hoger
belang van het kind.
Deze duurzame oplossing wordt bepaald na onderzoek door
Vreemdelingenzaken van alle elementen van het dossier van de NBMV.

de

Dienst

De gezinshereniging overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het verdrag van de Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van
het kind (IVRK).
94 Zulks overeenkomstig artikel 5 van de van de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1997 (97/C/221/03) inzake niet-begeleide
minderjarige onderdanen van derde landen
93
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Wanneer een duurzame oplossing gevonden wordt en deze bestaat in een vrijwillige
terugkeer gevraagd door de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, levert het
Bureau Minderjarigen een bevel tot terugbrenging af (bijlage 38) aan de voogd en sluit
het dossier af op het tijdstip dat de minderjarige het grondgebied heeft verlaten.
In afwachting dat een duurzame oplossing gevonden wordt voor de NBMV, kan het
Bureau Minderjarigen:
ofwel een aankomstverklaring afleveren;
ofwel het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) verlengen dat werd afgeleverd aan
zijn voogd toen er in het kader van een andere procedure een negatieve beslissing
werd genomen.
Deze documenten worden verlangd zolang er geen duurzame oplossing gevonden is
en er geen paspoort werd meegedeeld. De verlenging van deze documenten gebeurt
echter niet systematisch, maar wel geval per geval en na analyse van alle elementen
die zich in het dossier van de NBMV bevinden.
Het Bureau Minderjarigen mag alleen aan de NBMV een tijdelijke verblijfsvergunning
uitreiken, met name een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR)* dat
“tijdelijk verblijf” vermeldt, dan op voorlegging van het nationale paspoort van de
NBMV, behalve bij uitzonderingen, waarbij aangetoond is dat het onmogelijk is het
paspoort van de NBMV voor te leggen en in zover er nog geen andere duurzame
oplossing kon worden gevonden.
Met het oog op het vinden van een duurzame oplossing die beantwoordt aan het
hoger belang van het kind, kan het Bureau Minderjarigen beslissen om na de
geldigheiddatum van de tijdelijke verblijfsvergunning deze vergunning te verlengen,
met name op basis van de volgende criteria:
I.

de kennis van een van de drie landstalen;

II.

het bewijs van geregeld schoollopen;

III.

de familiale toestand van de NBMV;

IV.

elk ander specifiek element dat verbonden is met de situatie van de NBMV.

Indien er geen andere duurzame oplossing werd gevonden kan de NBMV na drie jaar
verblijf met een tijdelijk BIVR, toelating krijgen om voor onbepaalde tijd op het
grondgebied te verblijven.
Indien aan de minderjarige een verblijfsvergunning wordt toegekend, kan hij uiteraard
later voor een terugkeer naar zijn familie kiezen.
Een verblijfsvergunning wordt dus concreet door de afgifte van een voorlopig BIVR*. Er
wordt aan de minderjarige ook gevraagd om, met de hulp van zijn voogd, elementen
aan te brengen die zijn identiteit bewijzen door voor zover mogelijk en behoudens
verantwoorde uitzonderlijke gevallen zijn paspoort voor te leggen en een voor
eensluidend verklaard afschrift met het origineel van zijn geboorteakte over te zenden,
behalve indien een uittreksel uit de akte kan worden bekomen door toepassing van
internationale verdragen95.
De geboorteakte van de minderjarige moet ook worden gelegaliseerd.

95 Inzonderheid de Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland,
ondertekend te Parijs op 27 september 1956 en de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke
stand, ondertekend te Wenen op 8 september 1976.
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Van de akten die worden opgesteld in een andere taal dan het Duits, Engels, Frans of
Nederlands moet een voor eensluidende verklaarde vertaling met het origineel worden
gemaakt door een beëdigde vertaler.
Indien de minderjarige aan het Bureau NBMV zijn paspoort en het afschrift van zijn
geboorteakte voorlegt, zal zijn identiteit worden vrijwaard of hersteld. Anderzijds biedt
het bezit van zijn paspoort en van zijn voorlopig BIVR hem de mogelijkheid binnen de
Schengenruimte te reizen.
Ten slotte biedt het overzenden van deze documenten de minderjarige het voordeel
de inschrijving in het vreemdelingenregister te vergemakkelijken aangezien het
gemeentebestuur eveneens deze documenten nodig heeft om deze taak te
verrichten.

Sinds de inwerkingtreding van de voogdijwet speelt de voogd een
substantiële rol bij het het zoeken naar een duurzame oplossing: de
dienst Voogdij moet zich ervan vergewissen dat de bevoegde instanties een
duurzame oplossing zoeken overeenkomstig het belang van het kind en de
voogd moet met betrekking tot het zoeken naar een dergelijke oplossing in
het belang van de minderjarige aan de Dienst Vreemdelingenzaken de
voorstellen doen die hij nodig acht. Wanneer de voogd vaststelt dat de
Dienst Vreemdelingenzaken de voorkeur geeft aan een terugkeer naar het
land van herkomst terwijl ter plaatse in geen enkele opvang- en
begeleidingsmaatregel is voorzien, moet hij zich vastberaden tegen deze
oplossing verzetten. Hij moet eveneens aan de Dienst Vreemdelingenzaken
een
alternatieve
oplossing
voorstellen.
Ingeval
de
Dienst
Vreemdelingenzaken weigert, heeft de voogd geen andere oplossing dan
een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid* en tot
nietigverklaring van deze beslissing in te dienen bij de Raad van State. De
drie mogelijkheden van duurzame oplossing moeten op voet van gelijkheid
worden beschouwd, onbevooroordeeld en geval per geval.
Er moet worden aan herinnerd dat de Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd blijft om
beslissingen te nemen betreffende de toegang tot het grondgebied en het verblijf van
de minderjarige.
Wanneer een duurzame oplossing wordt gevonden, roept het Bureau NBMV de
minderjarige op om hem de beslissing uiteen te zetten die met betrekking tot het verblijf
is genomen.
10. Wat moet worden gedaan met een minderjarige die 18 jaar wordt?

Zoals kan worden vastgesteld, zullen de meeste jongeren, gelet op de duur van de
hierboven beschreven procedure (ten minste 3,5 jaar), de leeftijd van 18 jaar bereiken
vooraleer een definitieve beslissing betreffende hun verblijf wordt genomen.
Vanaf dat ogenblik worden zij niet meer « beschermd » door hun staat van
minderjarigheid en worden op dezelfde wijze als de volwassenen behandeld (hun
dossier wordt niet meer door het Bureau NBMV behandeld, maar door het Bureau
« Lang Verblijf » (tel. 02.274.60.51 (FR) en 02.274.60.44 (NL)). Zo kunnen zij een bevel
krijgen om het grondgebied te verlaten dat in voorkomend geval gedwongen zal
worden uitgevoerd, zonder rekening te houden met de opvangmogelijkheden ter
plaatse, met de mogelijkheden zich opnieuw te intergeren in de maatschappij van het
land van herkomst, … Het gegeven dat zij in België als niet-begeleide minderjarige zijn
aangekomen, wordt praktisch niet meer in overweging genomen.
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De handelwijze van het Bureau NBMV bestaat evenwel erin het verblijfsdocument in
beginsel te verlengen voor de minderjarige 18 jaar wordt. Zo « kan » dit bureau een
voorlopig BIVR toekennen voor zover er een paspoort is voorgelegd, en geen andere
duurzame oplossing is gevonden of het een laatste keer verlengen voor een periode
van zes maanden tot een jaar na de leeftijd van 18 jaar of een ander document
afleveren of verlengen, zoals de aankomstverklaring. Teneinde de jongere de
mogelijkheid te bieden zich aan te passen aan de bepalingen van de wet van 15
december 1980 (indiening van een aanvraag tot machtiging tot verblijf), informeert het
Bureau NBMV de minderjarige bij de toekenning van dit document schriftelijk van de
verschillende procedures die hij overeenkomstig de bestaande wetten kan instellen. 96
De NBMV die volgens het Belgisch recht meerderjarig wordt, valt onder toepassing van
de wet van 15 december 1980.
Indien de minderjarige vóór de leeftijd van 18 jaar een BIVR voor bepaalde duur met
voorwaarden (bijvoorbeeld een opleiding volgen, een job vinden, een nationaal
paspoort voorleggen, …) toegekend kreeg, zal dit BIVR door het Bureau « Lang Verblijf »
worden verlengd indien de jongere deze voorwaarden vervult. Na drie verlengingen
van dit BIVR voor bepaalde duur, zal de jongere een BIVR voor onbepaalde duur
ontvangen. Dit betekent dat het Bureau « Lang Verblijf » de koers volgt van het Bureau
NBMV.
Het is heel belangrijk dat de jongere zelf de aanvraag voor een verlenging
van zijn BIVR voor bepaalde duur indient als hij voldoet aan de opgelegde
voorwaarden en dat hij na drie verlengingen van dit BIVR uitdrukkelijk om
de toekenning verzoekt van een BIVR voor onbepaalde duur.
Wanneer de jongere de voorwaarden niet vervult voor de verlenging van zijn BIVR
voor bepaalde duur, zal hij een bijlage 13ter* ontvangen.
Het Bureau NBMV kan ook een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven
wanneer de niet-begeleide minderjarige meerderjarig wordt en de duurzame oplossing
bestaat in een terugkeer naar het land van herkomst of naar een derde land waar hij
gemachtigd is om te verblijven.
De voogd zal bijzonder waakzaam zijn op het tijdstip dat de minderjarige 18 jaar wordt.
Het behoort immers aan de voogd aan de jongere uit te leggen wat hij moet doen
wanneer hij 18 jaar is geworden, welke procedures moeten worden ingesteld, evenals
de risico‟s en de gevolgen die ze meebrengen. In voorkomend geval legt de voogd de
minderjarige eveneens uit dat het mogelijk is dat hij een bevel krijgt om het
grondgebied te verlaten indien hij de verblijfsvoorwaarden niet meer vervult. De voogd
zal de minderjarige informeren over het feit dat hij nog steeds kan genieten van de
bijstand van zijn advocaat, zelfs na het beëindigen van de voogdij.
Er moet evenwel worden opgemerkt dat hoewel het optreden van de voogd eindigt
wanneer de minderjarige 18 jaar wordt, dat van de advocaat niet is gebonden aan de
leeftijd. Hij kan verder kosteloos blijven optreden met betrekking tot de asiel- of
verblijfsprocedures.

96

Punt V van de circulaire van 15 september 2005.
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B)

1.

Aanvraag voor machtiging tot verblijf op grond van buitengewone omstandigheden
(artikelen 9bis en 9ter, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980)

Wordt de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis en 9ter, van de wet van 15
december 1980 beschouwd als een andere procedure dan de hierboven omschreven procedure
(toepassing van de circulaire van 15 september 2005).

De artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15.12.1980 hebben betrekking op andere
procedures dan de procedure die van toepassing was op grond van artikel 9, derde
lid, van dezelfde wet.
Artikel 9ter heeft betrekking op aanvragen tot machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden om uitsluitend medische redenen, terwijl op grond van artikel 9bis enige
andere reden in aanmerking komt.
2.

Wie kan een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15
december 1980 indienen?

Iedere minderjarige kan een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de
artikelen 9bis of 9ter indienen. De procedure bedoeld in de artikelen 9bis en 9ter is van
toepassing wanneer buitengewone omstandigheden de indiening van de aanvraag
volgens de normale procedure onmogelijk maken (via de Belgische ambassade of het
Belgisch consulaat in het buitenland).
Deze procedure kan
verwijderingsmaatregel.
3.

niet

worden

gebruikt

als

rechtsmiddel

tegen

een

Hoe moeten aan de minderjarige de toekomstperspectieven worden uitgelegd in verband met de
indiening van een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis en 9ter ?

Het is belangrijk dat de voogd aan de minderjarige uitlegt dat deze aanvraag om
machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis of 9ter hem geen automatisch
verblijfsrecht verschaft. Deze aanvraag wordt hetzij rechtstreeks per aangetekende
brief, met toepassing van artikel 9ter, hetzij via het gemeentebestuur, met toepassing
van artikel 9bis, gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken (Dienst
Vreemdelingenzaken), die geval per geval beslist.
Het is belangrijk dat bij de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de
artikelen 9bis en 9ter een uiterst volledig dossier (zie infra) wordt ingediend.
4.

Kan op de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis en 9ter, gemakkelijk een
beroep worden gedaan?

Artikelen 9bis en 9ter zijn feitelijke uitzonderingen op artikel 9, tweede lid, waarin is
bepaald dat de minderjarige die een aanvraag tot machtiging tot verblijf wil indienen,
de aanvraag moet indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in zijn land
van herkomst.
Krachtens artikel 9bis is het mogelijk, in buitengewone omstandigheden, de aanvraag in
te dienen in België. Het is derhalve een afwijkend regime.
Artikel 9ter voorziet in een specifieke procedure voor vreemdelingen die in België een
machtiging tot verblijf om medische redenen wensen te verkrijgen (in het kader van
subsidiaire bescherming).
5.

Wanneer moet de regularisatieaanvraag worden ingediend ?

Idealiter moet de aanvraag worden ingediend gedurende de periode waarin de
minderjarige nog altijd regelmatig verblijft op het Belgisch grondgebied.
Ingeval de minderjarige een negatieve beslissing ontvangt voor zijn asielaanvraag met
een bevel tot terugbrenging, moet de aanvraag tot machtiging tot verblijf worden
ingediend binnen de termijn die is toegekend om het grondgebied te verlaten.
Let op! Deze aanvraag schorst de verwijderingsmaatregel niet en heeft geen gevolg
op het statuut van de betrokkene. Een illegale minderjarige kan aldus in principe
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verwijderd worden. In de praktijk en volgens de vaste rechtspraak van de Raad van
State wordt de verwijderingsmaatregel, indien hij reeds ter kennis is gebracht, echter
niet uitgevoerd zolang de Dienst Vreemdelingenzaken geen antwoord heeft gegeven
op de aanvraag tot regularisatie van het verblijf.
6.

Wat is de taal van de aanvraag ?

Artikel 51/4, § 3, van de verblijfswet, bepaalt dat indien de vreemdeling tijdens de
behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop
van de procedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond
van artikel 9bis, de taal gebruikt wordt die gekozen of bepaald is overeenkomstig
dezelfde regels die zijn vastgesteld voor de asielprocedure.
In het geval van degenen die geen asielaanvraag hebben ingediend, wordt enkel verwezen naar de taal (Frans
of Nederlands) gekozen voor de behandeling van de regularisatieaanvraag. Zoniet wordt de voertaal
gehanteerd van de gemeente waar hij verblijft.

7.

Wat moet de aanvraag bevatten?

Voor zover mogelijk bevat de aanvraag de volgende elementen:
de volledige identiteit van de minderjarige vreemdeling: naam,
geboorteplaats en geboortedatum, burgerlijke stand en nationaliteit;

voornaam,

het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken;
een afschrift van de reis- en identiteitsdocumenten (erkend internationaal paspoort of
een gelijkgestelde reisdocument of een nationale identiteitskaart). Die documenten
moeten niet geldig zijn. Bij gebrek aan een reis- of identiteitsdocument moet worden
gemotiveerd waarom dat stuk niet kan worden voorgelegd.
Het is echter niet altijd mogelijk of gemakkelijk zich deze identiteitsdocumenten te
verschaffen (bijvoorbeeld een jonge Somaliër die stappen onderneemt om zich een
paspoort te verschaffen en daarna beseft dat zijn land in België niet meer door een
ambassade wordt vertegenwoordigd, of een Congolees uit een afgelegen streek voor
wie het heel moeilijk is een afschrift van zijn geboorteakte te verkrijgen). In de
circulaire worden de woorden "in principe" gebruikt, hetgeen impliceert dat op deze
vereise uitzonderingen moeten worden erkend. Het is aangeraden het probleem uiteen
te zetten in de aanvraag door opgave te doen van de redenen n waarom de vreemdeling
geen paspoort bezit en door vermelding van de middelen aan de hand waarvan hij zijn
identiteit bewijst, bijvoorbeeld bij ontstentenis van enig stuk, door zijn onveranderde
verklaringen die door de overheden nooit in twijfel zijn getrokken.
De wet voorziet in 2 uitzonderingen op de voorlegging van een identiteitsdocument:

-

de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen
deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar geacht administratief
cassatieberoep heeft ingediend en zulks tot op het tijdstip waarop het beroep
niet toelaatbaar wordt verklaard;

-

de vreemdeling die de onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te
verwerven in België, op geldige wijze aantoont. (en staven met voornoemde
voorbeelden).

de vermelding van de effectieve verblijfplaats;
eengezinssamenstelling;
de familiale situatie van de minderjarige, evenals alle andere elementen
betreffende zijn bijzondere situatie;
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uiteenzetting van de buitengewone omstandigheden die aantonen dat de aanvraag
beter in België dan in het buitenland ingediend wordt volgens de gebruikelijke
procedure (voorwaarde inzake ontvankelijkheid enkel van toepassing in het kader
van artikel 9bis);
uiteenzetting van de redenen waarom de aanvrager meer dan drie maanden in België
wenst te blijven (humanitaire redenen in het kader van artikel 9bis, en medische
redenen in het kader van artikel 9ter) (voorwaarden ten gronde);
de stukken die de verklaringen die aan de basis liggen van de aanvraag, staven;
voor een aanvraag op grond van artikel 9ter, in het bijzonder: elk medisch stuk dat
dienstig geacht wordt om de aanvraag te staven (medisch getuigschrift en alle
nuttige gegevens betreffende de aandoening). De aanvraag moet eveneens
vermelden in hoeverre de ziekte zijn leven of fysieke gezondheid in gevaar zou
brengen of een risico op een onmenselijke of vernederende behandeling zou
inhouden bij zijn terugkeer naar het land van herkomst (bijv.: indien geen adequate
behandeling mogelijk is in het land van herkomst, of indien zij niet toegankelijk is).
8.

Hoe wordt een goed dossier samengesteld op grond van de artikelen 9bis en 9ter ?

Een volledig dossier inzake de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van de
artikelen 9bis en 9ter, zou (idealiter) inzonderheid (en naar gelang van de activiteiten
van de minderjarige in België) uit de volgende documenten moeten bestaan:
de aanvraag (zie inhoud hierboven);
het bewijs dat een beroep bij de Raad van State hangend is;
de inschrijving in een school;
het bewijs van het regelmatig volgen van de lessen;
het afschrift van de laatste schoolrapporten;
de inschrijving voor een taalcursus;
de inschrijving voor buitenschoolse activiteiten;
verklaringen van vrienden, leraren, kennissen die verklaren dat de minderjarige
zich keurig gedraagt, dat hij zich goed integreert, …
9.

Binnen welke termijn neemt de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing ?

De wet legt geen enkele behandelingstermijn op. In het geval van een minderjarige wordt echter een zekere
prioriteit inzake behandeling toegekend.

10.

Kan de minderjarige een nieuwe aanvraag tot machtiging tot verblijf indienen onmiddellijk na een
negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken?

Ja, op voorwaarde dat de minderjarige nieuwe elementen kan doen gelden in
vergelijking met de eerste aanvraag tot machtiging tot verblijf. Bij ontstentenis daarvan
zal de Dienst Vreemdelingenzaken onmiddellijk een negatieve beslissing nemen.
11.

Hoe moet worden gekozen tussen de toepassing van de circulaire van 15 september 2005 inzake het
verblijf van niet begeleide minderjarige vreemdelingen en de toepassing van artikel 9, derde lid, van de
vreemdelingenwet van 15 december 1980?

De voogd zal erover waken dat hij, in overleg met de advocaat en met instemming
van zijn pupil, onderzoekt welke procedure moet worden gevolgd, rekening houdend
met de hogere belangen van de minderjarige en de specifieke elementen van zijn
situatie. Zo zal hij bijvoorbeeld kunnen besluiten om samen met zijn pupil een
asielprocedure in te dienen, een verzoek met het oog op het genieten van de
bepalingen die specifiek van toepassing zijn op de NBMV inzake verblijf, of een
aanvraag voor een verblijfsvergunning op basis van de artikelen 9bis en 9ter, van de
wet van 15 december 1980.
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Punt II B van de circulaire van 15 september 2005 preciseert dat die circulaire niet van
toepassing is wanneer de NBMV een procedure indiende op basis van de wet van 15
december 1980 en deze procedure nog steeds lopende is. De circulaire vermeldt
bovendien dat het aan de voogd is er over te waken slechts één enkele procedure
tegelijk op te starten en ze moet tevens effectief overeenstemmen met het hoger
belang van het kind.
12.

Kan verwezen worden naar de artikelen 9bis en 9ter als rechtsmiddel tegen een verwijderingsmaatregel
(bevel om het grondgebied te verlaten of bevel tot terugbrenging)?

Neen.

13.

Welke zijn de bijzonderheden van het nieuwe artikel 9bis ten opzichte van het oude artikel 9, derde lid,
van de wet van 15 december 1980 ?
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1. Buitengewone omstandigheden
De buitengewone omstandigheden zijn niet bepaald in de wet. Aldus wordt uitgegaan
van de definitie van de Raad van State.
Het begrip „buitengewone omstandigheden‟ is gedefinieerd in de rechtspraak van de
Raad van State: « Les circonstances exceptionnelles visées par l‟art. 9, al. 3, de la loi du
15 décembre 1980 précitée ne sont pas de circonstances de force majeure, mais (qu‟)
il suffit que l„intéressé démontre qu‟il lui est particulièrement difficile de retourner
demander l‟autorisation visée dans son pays d‟origine ou dans un pays où il est autorisé
au séjour ; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l‟étranger
doit être examiné par l‟autorité dans chaque cas d‟espèce ». 97
Bijvoorbeeld burgeroorlog in het land van herkomst, afwezigheid van een Belgische
diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst, financiële situatie, lopende
schoolopleiding, afwezigheid van een volwassene in het land van herkomst die hem
zou kunnen bijstaan,…
Deze eerste motivering is de belangrijkste want als zij niet vervuld is, kan de
regularisatieaanvraag verworpen worden op grond van onontvankelijkheid, zonder
onderzoek van de tweede motivering (ten gronde).
De buitengewone omstandigheden kunnen zich zowel in België als elders
voordoen. Het verblijf van lange duur of de integratie in de Belgische
maatschappij vormen op zich geen buitengewone omstandigheden. Er moet
altijd worden aangetoond dat het onmogelijk of uiterst moeilijk is voor de
minderjarige om terug te keren naar zijn land van herkomst om de
aanvraag in te dienen (cf. artikel 9, tweede lid, van de vreemdelingenwet
van 15 december 1980).
Artikel 9bis, § 2, bepaalt echter dat als buitengewone omstandigheden worden
beschouwd:
-

elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een
asielaanvraag, tenzij die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de
Conventie van Genève, of aan de definitie van de subsidiaire bescherming, of
omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van de
asieldiensten;

-

elementen die in de loop van een asielprocedure hadden moeten worden
ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend waren voor het einde
van deze procedure;

Arrêté royal du 17 mai 2007, fixant les modalités d‟exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au
territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, MB, 31 mai 2007, vig. 1 er juin 2007.
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-

elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot verblijf in
België;

-

elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag op grond
van artikel 9ter.
2. het bezit van een identiteitsdocument

Deze voorwaarde ligt in het verlengde van de vroegere handelwijze en is voortaan
opgenomen in de wet. Het identiteitsdocument is een paspoort of een daarmee
gelijkgesteld reisdocument, of de identiteitskaart. Dat document hoeft niet geldig te
zijn. Er moet enkel een kopie bij de aanvraag worden gevoegd.
Die voorwaarde geldt evenwel niet voor:
-

de asielzoeker wiens procedure nog niet afgerond is

-

de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument in
België te verwerven aantoont. (uitdrukkelijke motivering vereist)
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De redenen waarom de minderjarige een machtiging tot verblijf in België wil verkrijgen
(„humanitaire‟ redenen, goede schoolresultaten, degelijke kennis van een landstaal,
vlotte integratie, beroepsopleiding, verblijfsduur, geen ouders of familie in het land van
herkomst,…) moeten worden uiteengezet.
Alle stukken die nuttig geacht worden ter staving van de aanvraag moeten erbij
worden gevoegd.
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a)

verzenden van de aanvraag aan de burgemeester en onderzoek van de
verblijfplaats

De aanvraag moet bij aangetekende brief worden gericht aan de burgemeester van
de gemeente waar de minderjarige daadwerkelijk verblijft. Binnen 10 daarop volgende
dagen (termijn die niet vaak in acht wordt genomen), moet het gemeentebestuur
overgaan tot een onderzoek naar de werkelijke aard van de verblijfplaats (verricht
door de wijkagent). Dit is de zogenaamde controle van de werkelijke verblijfplaats.
Indien dit onderzoek negatief blijkt (de vreemdeling verblijft niet werkelijk op het
aangegeven adres), zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard en de
burgemeester zal ze niet in overweging nemen. De burgemeester moet vervolgens aan
de vreemdeling meedelen dat hij zijn aanvraag moet indienen bij het
gemeentebestuur van zijn werkelijke verblijfplaats. In dit geval moet hij de aanvraag
niet overzenden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij bezorgt de beslissing om de
aanvraag niet in overweging te nemen evenwel aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
Indien dit onderzoek positief blijkt, stuurt de burgemeester in principe een
ontvangstbewijs aan de aanvrager en zendt de aanvraag onverwijld over aan de
Dienst Vreemdelingenzaken met het verslag dat is opgemaakt naar aanleiding van het
onderzoek van de verblijfplaats.98 De gemeenten moeten noch de aanvraag noch de
bewijsstukken onderzoeken, maar de burgemeester wordt wel verzocht een advies toe
te voegen.
b)

overzending van de aanvraag aan de Dienst Vreemdelingenzaken

Deze aanvraag op grond van artikel 9bis wordt onderzocht door het bureau “artikel 9,
derde lid, humanitair”, in overleg met het bureau “minderjarigen” van de directie
Toegang en Verblijf, die de opvolging van de dossiers doet en de contactdienst is.

98 Overeenkomstig de circulaire van 19 februari 2003 over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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Bureau NBMV van de Directie Toegang en verblijf van de Dienst
Vreemdelingenzaken
Administratief adres:
Antwerpsesteenweg 59B - 1000 Brussel
Adres:
North Gate II, lokalen 313 en volgende
Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel
Fax: 02.274.66.57
Coördinatie: Renée Raymaekers (FR)
Tel: 02.205.55.22
E-mail: rraymaekers@dofi.fgov.be
Leen Van Overberghe (NL), leidinggevende
Tel: 02.205.55.65
E-mail: lvanoverberghe@dofi.fgov.be
Wendy Uyttendaele (NL)
Tel: 02.205.55.24
E-mail: wuyttendaele@dofi.fgov.be
Inge Beeckman (NL)
Tel: 02.205.55.12
E-mail: ibeeckman@dofi.fgov.be
Nathacha Willem (FR)
Tel: 02.205.59.26
E-mail: nwillem@dofi.fgov.be
Evelyne Herzé (FR)
Tel: 02.205.55.73
E-mail: eherzé@dofi.fgov.be
Christine Keybergh (FR)
Tel: 02.205.55.34
E-mail: ckeybergh@dofi.fgov.be

Cel « artikel 9, 3e lid, humanitair »:
c)

Tel: 02.205.58.28

regelmatig verzenden van documenten aan het Bureau NBMV
Zelfs na de samenstelling van een volledig dossier dat is verzonden aan de
burgemeester van de gemeente waar de minderjarige verblijft, en na de
overzending van het dossier aan de Dienst Vreemdelingenzaken, is het
uiterst belangrijk het Bureau NBMV regelmatig op de hoogte te houden
van de wijzigingen in de situatie en het dagelijks leven van de
minderjarige. Bijvoorbeeld als de minderjarige nieuwe documenten heeft
kunnen verkrijgen zoals een paspoort of de overlijdensakten van zijn
ouders, wanneer hij zich voor een nieuwe buitenschoolse activiteit
inschrijft, wanneer hij een nieuw schoolrapport ontvangen heeft, wanneer
hij andere verklaringen van vrienden en naasten heeft kunnen verzamelen,
… .

Deze documenten kunnen hetzij per fax (02.274.66.57) hetzij bij aangetekende brief
aan het Bureau NBMV van de Dienst Vreemdelingenzaken worden verstuurd.
d)

de Dienst Vreemdelingenzaken neemt een beslissing

De beslissingen worden steeds geval per geval genomen.
De gemotiveerde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt overgezonden
aan het gemeentebestuur voor betekening aan de aanvrager (en aan zijn voogd).
De Dienst Vreemdelingenzaken kan vier soorten beslissingen nemen:
de aanvraag is onontvankelijk:
-

indien de minderjarige geen enkel identiteitsdocument voorlegt en het ontbreken
van documenten geenszins motiveert, of indien die motivering wel bestaat maar
door de Dienst Vreemdelingenzaken niet in aanmerking wordt genomen;
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-

indien geen enkele buitengewone omstandigheid welke de indiening van de aanvraag
in België verantwoordt, uiteengezet wordt of indien de aangehaalde
omstandigheden geen buitengewoon karakter hebben volgens de criteria van de
Dienst Vreemdelingenzaken.

de aanvraag is ontvankelijk maar ongegrond:
-

de Dienst Vreemdelingenzaken is van oordeel dat de aangehaalde redenen tot
staving van de aanvraag niet voldoende zijn om de afgifte van een
verblijfsvergunning aan de minderjarige te verantwoorden;

-

ingeval van bedrog of ernstige feiten van openbare orde.

In deze eerste twee gevallen bestaat de handelwijze van de Dienst
Vreemdelingenzaken erin een bevel tot terugbrenging aan de voogd af te geven. (zie
het deel "zoeken naar een duurzame oplossing", blz. 260).
de aanvraag is “zonder gevolg”: de vreemdeling woont niet meer op het vermelde adres
en heeft dit niet meegedeeld, hij is reeds geregulariseerd, erkend of heeft de
Belgische nationaliteit verworven …
de aanvraag is ontvankelijk en gegrond:
De minderjarige is gemachtigd in België te verblijven. Hij ontvangt een BIVR*
(voorlopig, onder bepaalde voorwaarden verlengbaar of definitief) en wordt
ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Artikel 13, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 bepaalt dat de
machtiging tot verblijf in principe voor een beperkte tijd geldig is. Derhalve wordt
doorgaans een tijdelijk BIVR van één jaar verleend, dat verlengd kan worden onder
bepaalde voorwaarden; zo maakt de Dienst Vreemdelingenzaken de toekenning van het
BIVR afhankelijk van voorwaarden, bijvoorbeeld werk vinden, een arbeidskaart verkrijgen,
studies voortzetten, de wil om te werken of de verlenging van een beslissing tot plaatsing
onder de hoede door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand of van een beslissing tot
plaatsing, genomen door de Jeugdrechtbank of van een lopende adoptieprocedure.
De duur van het BIVR kan eveneens aangepast worden aan de motivering van het verblijf
(de minister kan bijvoorbeeld een verblijfsvergunning als student afgeven aan iemand die
zijn aanvraag in België heeft ingediend; deze vergunning wordt onderworpen aan de
verblijfsvoorwaarden van student.
Een BIVR kan in bepaalde gevallen voor onbepaalde duur worden verleend, in uitdrukkelijke
opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken (krachtens de discretionaire bevoegdheid van
de minister).
e) soorten beroepen in geval van negatieve beslissing
Indien de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt, heeft de voogd
met instemming van de minderjarige en in samenwerking met de advocaat de
mogelijkheid een beroep tot nietigverklaring en tot schorsing in te dienen voor de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen.
De beroepen tot schorsing en nietigverklaring moeten ingediend worden in een en
dezelfde akte (behalve in geval van spoedeisendheid).
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft in die aangelegenheid enkel een
bevoegdheid tot nietigverklaring: hij controleert de substantiële en op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Hij heeft geen onderzoeksbevoegdheid.
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Het beroep tot nietigverklaring en tot schorsing bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet binnen 30 dagen worden ingediend na de
betekening van de negatieve beslissing aan de minderjarige en aan de
voogd! Dit beroep is niet schorsend*!

Ter herinnering: het is uiterst belangrijk dat de minderjarige actief blijft
in deze procedure, zelfs gedurende het onderzoek van de aanvraag door
de Dienst Vreemdelingenzaken, door regelmatig nieuwe documenten op te
sturen!
14.

Welke zijn de bijzonderheden van het nieuwe artikel 9ter ten opzichte van het oude artikel 9, derde lid,
van de wet van 15 december 1980 ?

14.1. Wettelijke bepaling onder artikel 9ter:

“De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en
die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor
zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van
herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk
aanvragen.”
Artikel 9ter heeft aldus betrekking op de vreemdelingen die reeds in België verblijven,
ongeacht hun statuut, maar lijden aan een aandoening zoals beschreven in artikel
9ter.
14.2. Voorwaarden inzake ontvankelijkheid:

-

een kopie van het nationaal paspoort of van de identiteitskaart, of het bewijs die
een vrijstelling van die verplichting inhoudt;

-

het medisch standaardattest;

-

alle nuttige inlichtingen of stukken betreffende zijn ziekte, waarover de
vreemdeling beschikt bij zijn aanvraag; de aanvraag moet eveneens vermelden, in
geval van terugkeer naar het land van herkomst, in hoeverre de ziekte zijn leven of
fysieke gezondheid in gevaar zou brengen of een risico op een onmenselijke of
vernederende behandeling zou inhouden (bijv.: indien geen adequate behandeling
mogelijk is in het land van herkomst, of indien zij niet toegankelijk is);

-

de vermelding van zijn daadwerkelijk verblijf in België.
14.3. Redenen ten gronde:

Volgens de bewoordingen van de wet kan een machtiging tot verblijf aanvragen: “de
(…) vreemdeling (…) die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte (…) een
reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen
adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft”.
Deze definitie verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens en van de Raad van State99.
Deze maken een machtiging tot verblijf voor personen die ernstig ziek zijn verplicht:
-

99

als zij niet kunnen reizen, of

Lejeune, L., en Mathy, F., « La jurisprudence du Conseil d‟Etat au contentieux médical des étrangers « , RDE, n° 129, blz. 393.
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-

geen adequate behandeling in hun land van herkomst of verblijf kunnen ontvangen,
of

-

wanneer een bestaande behandeling in dat land ontoegankelijk is, voornamelijk om
financiële redenen.

De vreemdeling moet elke nuttige inlichting over zijn ziekte meedelen. Hij dient het door
de Dienst Vreemdelingenzaken opgestelde medisch standaardformulier, ingevuld door
een geneesheer-specialist voor te leggen. De overzending van de recente
documentatie over de mogelijkheden en toegankelijkheid van de geneeskundige
verzorging in het land van herkomst wordt eveneens sterk aangeraden. 100
De beoordeling van de ernst van de ziekte, de bekwaamheid tot reizen, het bestaan
van een passende en voldoende toegankelijke behandeling in het land van herkomst
wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die beschikt over een
adviesbevoegdheid. Deze ambtenaar-geneesheer kan eveneens bijkomend
deskundigenadvies vragen, indien hij dat nodig acht.
14.4. Uitsluitingsclausule op grond van artikel 9ter

De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter wanneer er ernstige
redenen zijn om aan te nemen dat hij handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel
55/4.
De uitsluiting bedoeld in artikel 55/4 beoogt de daders en uitlokkers van misdrijven
tegen de vrede, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, handelingen
welke in strijd zijn met de beginselen van de VN, ernstige misdrijven.
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden werd gesteld: "het is echter
evident dat een ernstig zieke vreemdeling die uitgesloten is van het voordeel van art.
9ter om een van die redenen, niet zal worden verwijderd indien hij dermate ernstig ziek
is dat zijn verwijdering een schending zou zijn van artikel 3 EVRM” 101
14.5. Procedure 9ter

a. Indiening van de aanvraag:
De aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter moet ingediend
worden per aangetekende brief die rechtstreeks gericht is aan de minister of zijn
gemachtigde, op volgend adres:
Dienst Vreemdelingenzaken
Dienst Humanitaire Regularisaties – artikel 9ter
Antwerpsesteenweg 59B – 1000 Brussel
De omzendbrief bepaalt dat, indien de betrokkene zich per vergissing tot de
gemeente gericht heeft, zij deze aanvraag niet in ontvangst mag nemen maar wel de
vreemdeling moet inlichten over de regels voor de indiening ervan.
Indien het dossier onvolledig is of niet in overeenstemming met de procedure voor
aangetekende zendingen, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.
b. Overheveling van het dossier naar de gemeente
De gemeente moet een onderzoek uitvoeren.
Indien de woonstcontrole positief is, geeft de DVZ de gemeente de opdracht de
vreemdeling in te schrijven en hem een AI (attest van immatriculatie) model A af te
leveren dat 3 maanden geldig is tijdens het onderzoek van zijn aanvraag. Dit attest
kan gedurende de behandeling van de aanvraag 9 Ter verlengd worden, te weten
100
101
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driemaal met drie maanden en vervolgens van maand tot maand. Het
gemeentebestuur verlengt het attest ambtshalve zolang het geen andersluidende
instructie van de DVZ heeft ontvangen.
De omzendbrief stelt dat bij de controle van de verblijfplaats de originele
identiteitsdocumenten moeten worden getoond, waarvan in voorkomend geval
kopieën werden gevoegd bij de aanvraag. Indien dat niet het geval is, wordt de
controle als negatief beschouwd.
Het AI wordt ingetrokken indien de vreemdeling, zonder geldige reden, geen gevolg
geeft aan een oproeping van de ambtenaar-geneesheer of een geneesheerdeskundige.
c. De DVZ neemt een beslissing
1. Beslissing «aanvraag onontvankelijk»:
-

indien de aanvraag niet ingediend is volgens de vormvereisten (rechtstreeks
gericht aan de minister per aangetekende brief);

-

indien de minderjarige geen enkel identiteitsdocument voorlegt en geen enkele
motivering voor het ontbreken van documenten, of indien die motivering wel
bestaat maar door de Dienst Vreemdelingenzaken niet in aanmerking wordt
genomen;

-

indien hij geen medisch getuigschrift kan voorleggen dat zijn beweringen staaft;

-

indien de woonstcontrole door de gemeente negatief is;

-

indien de aangehaalde medische elementen dezelfde zijn als die welke reeds
aangehaald zijn in het kader van een vroegere regularisatieaanvraag (artikel 9,
derde lid, of 9ter).

-

indien de elementen vereist als ontvankelijkheidsvoorwaarde slechts ten dele bij de
inleidende aanvraag zijn verzonden.

2. Ongegronde aanvraag:
-

medische redenen die onvoldoende ernstig zijn;

-

de behandeling is toegankelijk in het land van herkomst.

3. « Aanvraag zonder gevolg »: de vreemdeling woont niet meer op het vermelde
adres, is overleden, heeft het Belgisch grondgebied verlaten, is reeds geregulariseerd,
erkend of heeft de Belgische nationaliteit verworven…
4. Gegronde aanvraag: de vreemdeling is gemachtigd tot verblijf op grond van artikel
9ter, hij ontvangt een BIVR dat minstens een jaar geldig is.
Het Bureau Humanitaire Regularisatie (en niet het Bureau Lang Verblijf) is aldus
bevoegd voor de verlenging. Zij moet 30 tot 45 dagen vóór het verstrijken van het
document aangevraagd worden (behalve indien hij in het ziekenhuis of een gesloten
instelling is opgenomen).
De machtiging tot verblijf wordt van onbepaalde duur na het verstrijken van een
periode van 5 jaar volgend op de datum van de indiening van de aanvraag tot
machtiging. (artikel 13, § 5, van de wet).
Gedurende een periode van 10 jaar die volgt op de aanvraag kan de minister of de
DVZ een einde stellen aan het verblijf en de vreemdeling het bevel geven het
grondgebied te verlaten indien hij de machtiging verkregen heeft op grond van feiten
die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden of van valse verklaringen of
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van valse documenten die van doorslaggevend belang zijn geweest voor de
toekenning van de machtiging. (artikel 13, § 5, van de wet).
Er kan eveneens een einde aan worden gesteld tijdens het kort verblijf, indien de
elementen op basis waarvan de machtiging tot verblijf is toegekend, niet langer
bestaan of gewijzigd zijn; de wijziging moet een “voldoende radicaal en niet-tijdelijk
karakter" bezitten.
De bewijslast berust bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
d. Beroep
Cf. beroep tegen de weigering op grond van artikel 9bis.
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SYNTHESEFICHE

De samenstelling van een volledig dossier voor de aanvraag tot
machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis en 9ter
Voor zover mogelijk:
-

volledige identiteit van de minderjarige: naam, voornaam, geboorteplaats
en geboortedatum, burgerlijke stand en nationaliteit;

-

dossiernummer bij DVZ;

-

effectieve verblijfplaats;

-

samenvatting van de antecedenten van de doorlopen procedures
(asielprocedure, beroep bij de Raad van State hangend);

-

kopie van het reis- en/of identiteitsdocument (erkend internationaal
paspoort, gelijkgesteld reisdocument en nationale identiteitskaart) of
motivering voor het ontbreken van dat document;

-

eventuele kopie van de geboorteakte;

-

uiteenzetting van de buitengewone omstandigheden die aantonen dat de
aanvraag beter in België dan in het buitenland ingediend wordt volgens
de gebruikelijke procedure (voorwaarde inzake ontvankelijkheid enkel
van toepassing in het kader van artikel 9bis);

-

voorwaarde ten gronde: uiteenzetting van de redenen waarom de
aanvrager meer dan drie maanden in Belgïe wenst te blijven
(humanitaire redenen in hetkader van artikel 9bis, en medische redenen
in het kader van artikel 9ter);

-

in het kader van een aanvraag op grond van enkel artikel 9ter, elk
medisch stuk dat nuttig geacht wordt om de aanvraag te staven
(medisch getuigschrift en alle nuttige gegevens betreffende de
aandoening). De aanvraag moet eveneens duidelijk maken in hoeverre de
zielte zijn leven of fysieke gezondheid in gevaar zou brengen of een
risico op een onmenselijke of vernederende behandeling zou inhouden
bij zijn terugkeer naar het land van herkomst (bijv.: indien geen
adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst, of indien zij
niet toegankelijk is);

-

bijlagen
(inschrijvingsattesten
(school,
taalcursus,
sportclub,
jeugdbeweging), afschrift van de schoolrapporten, verklaringen van
vrienden, leraren, kennissen, …
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C)
1.

Slachtoffers van mensenhandel

Wat betekent « mensenhandel»?

Sinds de wet van 13 april 1995 op de mensenhandel zijn in België zowel de
mensenhandel als bepaalde vormen van mensensmokkel strafbaar.
Een nieuwe wet op de mensenhandel werd op 10 augustus 2005 gestemd en is sinds
12 september 2005 in voege getreden, waardoor het begrip mensenhandel duidelijk
gedefinieerd wordt in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek.
Dit artikel bepaalt dat onder “mensenhandel” moet worden verstaan: de werving, het
vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of
de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon uit te buiten. De
sectoren van uitbuiting zijn limitatief opgesomd en betreffen:
uitbuiting van prostitutie of kinderpornografie;
uitbuiting van bedelarij;
aan het werk te zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke
waardigheid;
het wegnemen van organen;
de persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen
(bijvoorbeeld in sommige gevallen van diefstallen of drugstrafiek).
Op het misdrijf van mensenhandel staan boetes en gevangenisstraffen. Artikel 433
septies van het Strafwetboek voorziet een verzwaring van de straffen, indien de
slachtoffers minderjarig zijn.
Mensenhandel omvat een veelheid aan situaties van uitbuiting. Het betreft zowel de
slachtoffers van seksuele uitbuiting als de slachtoffers van economische uitbuiting. De
"seksindustrie" vormt een specifieke risicosector. Het probleem van de uitbuiting van
minderjarigen wordt versterkt door hun kwetsbaarheid.
2.

Welk statuut hebben deze slachtoffers van mensenhandel?

Wanneer een NBMV slachtoffer is van mensenhandel, kan hij gebruik maken van de
bepalingen van de circulaire van 7 juli 1994 betreffende de afgifte van verblijfs- en
arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) aan vreemdelingen, slachtoffers van
mensenhandel en van de richtlijnen van 13 januari 1997 aan de Dienst
Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en
de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel,
gewijzigd op 17 april 2003.
Dezelfde bepalingen zijn thans van toepassing op de meerderjarigen en op de
minderjarigen.
Deze maatregelen hebben een dubbele doelstelling: de doeltreffendheid van de
bestrijding van mensenhandel versterken en hulp verlenen aan de slachtoffers die
meewerken aan het gerechtelijk onderzoek.
Op grond van deze twee juridische instrumenten krijgen de slachtoffers van
mensenhandel die illegaal in België verblijven en inzonderheid de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen de mogelijkheid een voorlopige verblijfstitel te
ontvangen, en in bepaalde gevallen een verblijfstitel voor onbepaalde duur.
Het in deze juridische instrumenten bedoelde beleid inzake slachtofferhulp heeft zowel
betrekking op de bijstand en de begeleiding in België als op de begeleiding bij de
terugkeer naar het land van herkomst.
De bepalingen op grond waarvan de slachtoffers legaal in het land kunnen verblijven
in het kader van de gerechtelijke procedures tegen de uitbuiters versterken de
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mogelijkheden een diepgaand gerechtelijk onderzoek te voeren en bieden de
slachtoffers de gelegenheid te komen getuigen tijdens een eventueel proces.
Er moet worden opgemerkt dat de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik
ten aanzien van minderjarigen inzonderheid voorziet in een verstrenging van de
straffen wanneer het seksueel misbruik wordt gepleegd ten aanzien van
minderjarigen.
Opmerking
Het Bureau Minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, onderzoekt steeds de
mogelijkheid om het meest gunstige statuut toe te kennen aan het kind en raadt de
voogd, vergezeld door zijn pupil, aan deze procedure in te stellen indien hij voldoet
aan de hierna vastgestelde criteria.
Er moet ook worden vermeld dat hij pas een aanvraag tot toepassing van de
omzendbrief van 15 september 2005 kan indienen, wanneer hij niet meer het statuut
heeft van slachtoffer van mensenhandel. Zulks geldt zolang hij nog steeds NBMV is.
3.

Wat zijn de voorwaarden om het statuut van slachtoffer van mensenhandel te verkrijgen?

Het uitbuitingsmilieu verlaten;
klacht indienen tegen zijn uitbuiter en meewerken aan het gerechtelijk onderzoek
tijdens de procedure;
begeleid worden door één van de drie gespecialiseerde opvangcentra Payoke
(Antwerpen), Pag-asa (Brussel), Sürya (Luik). Deze centra hebben het slachtoffer
ontmoet op verzoek van een politiedienst, van een sociale dienst of van een
opvangcentrum of door bemiddeling van een vertrouwenspersoon (bv. de directeur
waar de NBMV is gehuisvest of zijn medewerker,…);
voor de minderjarige slachtoffers van mensenhandel biedt de toepassing van deze
regelgeving hen de mogelijkheid een begeleiding te krijgen die overeenstemt met hun
specifieke behoeften. Aan de dienst Voogdij of aan de voogd wordt dus gevraagd een
dergelijke minderjarige door te verwijzen naar een van de drie gespecialiseerde
opvangcentra om de minderjarige die het slachtoffer is van mensenhandel de
mogelijkheid te bieden van dit statuut gebruik te maken.
Het slachtoffer moet dus worden begeleid door een van de drie gespecialiseerde
opvangcentra die door de overheden zijn erkend: Payoke (Antwerpen), Pag-asa
(Brussel), Sürya (Luik), vermeld in punt 3 van de richtlijnen van 13 januari 1997.
De taken van deze centra zijn:
-

de opvang van het slachtoffer (hetzij in hun huis of een ander opvangcentrum voor
de NBMV‟s);

-

verstrekken van psychosociale bijstand;

-

bijstand van het slachtoffer op juridisch vlak gedurende de gerechtelijke procedure
die is opgestart tegen het netwerk.

Deze centra begeleiden het slachtoffer bij zijn administratieve stappen inzake de
afgifte van een verblijfsdocument, een arbeidskaart;
Sinds 4 november 2002 heeft het centrum Esperanto zijn deuren geopend om deze
minderjarige slachtoffers van mensenhandel op te vangen in de Franse
Gemeenschap
en
dit
centrum
werkt
samen
met
Sürya
(Luik).

4.

Tot wie moet men zich richten bij de Dienst Vreemdelingenzaken?

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken is de cel “ slachtoffers van mensenhandel » belast
met de centralisatie en de afgifte van verblijfsdocumenten en met de
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administratieve follow-up van de dossiers betreffende mensenhandel, zowel voor de
NBMV‟s als voor de meerderjarigen naar Belgisch recht.
Deze cel maakt deel uit van het Bureau Minderjarigen, Slachtoffers van
Mensenhandel dat eveneens het Bureau Minderjarigen van de directie Toegang en
Verblijf omvat, waarvan de leidinggevende mevr. R. Raymaekers is (tel. 02/205.55.22,
fax: 02/274.66.57).
Cel slachtoffers van mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken,
Leidinggevende van de cel mensenhandel:
Karine Vertenten (NL) Tel.: 02.205.57.03 – Fax: 02.274.66.95
Tina Méganck (NL), mensenhandel
Tel: 02.205.54.77
Laurence Nicolay (FR), mensenhandel
Tel: 02.205.55.37
Anne Larose (FR), mensenhandel
Tel: 02.205.58.96
5.

Wat is de rol van deze gespecialiseerde centra?

Het slachtoffer opvangen en begeleiden, zulks gedurende de hele duur van de
procedure. De begeleiding door een gespecialiseerd centrum is trouwens een
noodzakelijke voorwaarde om van deze bijzondere verblijfsprocedure gebruik te
kunnen maken. Deze begeleiding bestaat in een administratieve en juridische
follow-up (volgen van de gerechtelijke procedure gestart tegen het netwerk)
maar eveneens in psychosociale follow-up.
Bij de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvragen indienen voor de toekenning van
verblijfsdocumenten (bevel om het land te verlaten (45 dagen),
aankomstverklaring, BIVR voor bepaalde duur) of voor de verlenging ervan. Deze
centra zijn trouwens de enige die gemachtigd zijn deze aanvragen in te dienen
(idealiter in overleg met de voogd). Het slachtoffer zal daarentegen alleen
(indien geen NBMV) of via zijn voogd de aanvraag tot toekenning van een BIVR
voor onbepaalde duur op het einde van de procedure indienen (zie hieronder,
vraag nr. 7). Er moet worden opgemerkt dat het bevel om het grondgebied te

verlaten voor de NBMV die slachtoffer is van mensenhandel niet wordt
afgegeven en zodra hij verklaringen aflegt of klacht indient tegen het netwerk,
wordt hem een aankomstverklaring afgegeven die drie maanden geldig is.

Een attest van begeleiding afgeven waaruit blijkt dat de persoon wel degelijk een
slachtoffer is van mensenhandel.
50. Waarop moet de voogd van een minderjarige die het slachtoffer is van mensenhandel in het bijzonder
letten?

Wanneer de minderjarige wordt opgevangen in een gespecialiseerd centrum is in
zekere zin reeds afstand genomen van zijn uitbuitingsmilieu. De voogd moet
bijzondere aandacht ervoor hebben dat de minderjarige niet meer in contact komt
met zijn vroegere uitbuiters of mensenhandelaars. Dat is onontbeerlijk aangezien de
succesvolle afloop van deze bijzondere verblijfsprocedure verbonden is aan de
voorwaarde dat er geen terugkeer is naar het uitbuitingsmilieu.
De voogd moet eveneens erop toezien dat de minderjarige die het slachtoffer is van
mensenhandel als dusdanig wordt erkend door het parket, de politiediensten en de
Dienst Vreemdelingenzaken, en dus niet als vreemdeling die in een onregelmatige
administratieve toestand verkeert.
De situatie van deze minderjarigen is zeer delicaat daar zij vaak geïsoleerd leefden
gedurende weken of maanden. Er is reeds misbruik gemaakt van hun vertrouwen en
het is dan ook zeer moeilijk hun vertrouwen te winnen. De voogd ziet erop toe deze
minderjarigen geen beloftes te doen, zonder zeker ervan te zijn dat hij ze zal kunnen
verwezenlijken.
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Teneinde het vertrouwen van de minderjarige te herstellen en hem gerust te stellen,
heeft de voogd de volgende taken:
zich ervan vergewissen dat de minderjarige wordt verdedigd door een advocaat
die gespecialiseerd is in mensenhandel maar eveneens in niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen;
de minderjarige inlichten over en begeleiden bij zijn juridische procedures, ook
gedurende het gerechtelijk onderzoek (over de mogelijke resultaten van een
onderzoek, over de duur van een onderzoek, over de verplichting om te getuigen,
…);
hem inlichten over de mogelijke opties, zijn keuzes eerbiedigen en hem op de
hoogte brengen van de eventuele risico‟s van zijn keuzes;
hem informeren over de voorwaarden verbonden aan deze gerechtelijke
procedure en aan de procedure voor machtiging tot verblijf (de minderjarige
moet het uitbuitingsmilieu verlaten, de begeleiding en de opvang in een
gespecialiseerd centrum aanvaarden en meewerken aan het gerechtelijk
onderzoek);
de medische en psychologische deskundigenonderzoeken en vaststellingen
verzamelen die de morele en lichamelijke schade aantonen;
een ontmoeting organiseren met de advocaat en de minderjarige zodra de
advocaat de gelegenheid heeft gehad het gerechtelijk dossier te raadplegen,
zulks teneinde de verdediging van de minderjarige voor te bereiden.
51. Hoe verloopt de procedure voor de toekenning van verblijfsdocumenten?

a. doorverwijzen naar een gespecialiseerd opvangcentrum
De politiedienst102 of de sociale inspectie die in contact komt met een minderjarige
waarvan wordt vermoed dat hij het slachtoffer is van mensenhandel, neemt de
nodige initiatieven opdat deze minderjarige wordt opgevangen in een
gespecialiseerd opvangcentrum.
Er bestaan drie gespecialiseerde centra voor de opvang en de begeleiding van
slachtoffers van de mensenhandel:
In Vlaanderen:
vzw PAYOKE
Leguit 4 - 2000 Antwerpen
Tel.: 03.201.16.90 - Fax.: 03.233.23.24
E-mail: admin@payoke.be
Website: www.payoke.be
In Brussel:
vzw PAG-ASA
Cellebroersstraat 16/B - 1000 Brussel
Tel.: 02.511.64.64 - Fax.: 02.511.58.68
E-mail: info@pag-asa.be
In Wallonië:
vzw SURYA
Rue Trappé, 9 - 4000 Luik
Tel.: 04.232.40.30 - Fax.: 04.232.40.39

102 In de recente circulaire van 11 oktober 2004 van de procureur-generaal betreffende de eerste maatregelen betreffende de niet-begeleide

minderjarige vreemdelingen worden de regels bepaald inzake de territoriale bevoegdheid van het parket en de jeugdrechter naar aanleiding
van de interpellatie van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die het slachtoffer is van mensenhandel. Hun bevoegdheid wordt
bepaald door de verblijfplaats van de voogd.
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Meer specifiek voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: het
centrum ESPERANTO dat afhangt van de Franse Gemeenschap: Gegevens:
postbus 25 te 6500 Beaumont – Tel.: 078.15.38.91 – GSM: 0473.400.066 – Fax:
078.15.15.46 - E-mail: esperantomena@hotmail.com. Dit centrum hangt af
van de vzw SÜRYA.
Het is uiterst belangrijk dat de politie- of inspectiedienst, zodra zij in
contact komt met een persoon waarvan vermoed wordt dat hij een
slachtoffer is van mensenhandel, contact opneemt met één van deze
centra daar de vreemdeling geen beroep kan doen op de procedure
bedoeld in de hierboven vermelde circulaire indien hij niet wordt begeleid
door één van de gespecialiseerde centra.
De politie- of inspectiedienst moet tegelijkertijd de Dienst Vreemdelingenzaken op de
hoogte brengen van het centrum naar waar de minderjarige werd doorverwezen.
Indien de politie- of inspectiedienst niet met zekerheid weet of een persoon al dan
niet het slachtoffer is van mensenhandel, moet het gespecialiseerd centrum in
contact worden gebracht met de betrokken persoon. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld
door een medewerker van het opvangcentrum uit te nodigen op het politiekantoor,
met instemming van de betrokken persoon.
b. afgifte van een aankomstverklaring (AV) die drie maanden geldig is
De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die klacht heeft ingediend of
verklaringen heeft afgelegd, krijgt een voorlopig verblijfsdocument van drie maanden,
te weten een “aankomstverklaring” (bijlage 3) voor zover hij wordt begeleid door een
van deze drie gespecialiseerde centra (zie hierboven).
Enkel het gespecialiseerd opvangcentrum dat de NBMV begeleidt, is bevoegd om
aan de cel Mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken de afgifte te vragen
van dit verblijfsdocument. Aangezien wettelijk de voogd bevoegd is om een
aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen (artikel 9, § 1, van de voogdijwet),
zouden de stappen van de gespecialiseerde opvangcentra evenwel moeten
worden ondernomen in overleg met de voogd.
Tijdens deze fase kan het slachtoffer een voorlopige arbeidskaart (arbeidskaart C)
krijgen die door het gewest wordt afgegeven. Aangezien het een minderjarige
betreft, heeft hij toegang tot het onderwijs.
De Dienst Vreemdelingenzaken informeert onmiddellijk en ten laatste een maand
voor het einde van deze termijn van drie maanden bij de procureur des Konings (het
parket) of bij de arbeidsauditeur naar het gevolg dat wordt gegeven aan de klacht
of aan de verklaringen van het slachtoffer tegen zijn "uitbuiters", en vermeldt de
datum waarop een antwoord wordt verwacht.
De inlichtingen van het parket of van het arbeidsauditoraat moeten het antwoord op
twee vragen bevatten:
-

loopt het onderzoek nog steeds?

-

is men in het huidige stadium van het dossier van oordeel dat de persoon in
kwestie een slachtoffer is van mensenhandel?

Indien de procureur des Konings of de arbeidsauditeur nog niet in staat is om positief
te antwoorden op de twee vragen, wordt de aankomstverklaring een enkele keer
verlengd, zulks voor eenzelfde periode van 3 maanden.
c. afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van een duur
van zes maanden
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Een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf- geldig zes
maanden – zogenaamd BIVR) wordt aan het slachtoffer afgegeven in de twee
volgende gevallen:
-

indien bij het verstrijken van de duur van de enige verlenging van de
aankomstverklaring geen enkel duidelijk antwoord kan worden gegeven op
de twee vragen (vermeld in punt b);

-

wanneer de antwoorden van de procureur des Konings of van de
arbeidsauditeur op de twee vragen positief zijn.

Dit BIVR van zes maanden kan telkens met zes maanden worden verlengd zolang het
onderzoek loopt.
Het slachtoffer dat werkt, beschikt over een arbeidskaart C.
d. op het einde van de procedure: afgifte van een machtiging tot verblijf van
onbeperkte duur
Het slachtoffer kan vragen een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur te krijgen
wanneer zijn verklaring heeft geleid tot een dagvaarding tot verschijning of tot een
verwijzing door het onderzoeksgerecht of tot een vordering of een verzoek om
internering voor het onderzoeksgerecht.
Een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur wordt verstrekt:
zodra de verklaring of de klacht heeft geleid tot een veroordeling in eerste aanleg;
zelfs zonder een veroordeling wegens mensenhandel indien het openbaar ministerie
in zijn vorderingen de tenlastelegging van mensenhandel heeft opgenomen en
indien de verklaring of de klacht wordt beschouwd als significant voor de procedure.
52. Wanneer worden de verblijfsdocumenten niet meer verlengd?

De bepalingen van de voornoemde circulaire en richtlijnen voorzien erin dat het
verblijfsdocument in de volgende gevallen niet meer kan worden verlengd:
het slachtoffer keert geheel vrijwillig naar het uitbuitingsmilieu terug;
het slachtoffer
opvangcentrum;

wordt

niet

meer

begeleid

door

een

gespecialiseerd

de klacht wordt door het parket geseponeerd;
de persoon keert terug naar zijn land van herkomst.
In deze gevallen wordt hem een bevel tot terugbrenging afgegeven. Bij
minderjarigen wordt het dossier overgezonden aan het Bureau NBMV van de Directie
Toegang en Verblijf teneinde de omzendbrief van 15 september 2005 op hem toe te
passen.
Enkel wanneer de minderjarige niet meer het statuut van slachtoffer van
mensenhandel heeft, kan hij volgens de handelwijze van de Dienst
Vreemdelingenzaken een aanvraag indienen voor de toepassing van de
omzendbrief van 15 september 2005 (- zie blz.118 en volgende).
Wanneer (1) het dossier geseponeerd is in de gerechtelijke procedure, en (2) dit
gerechtelijk onderzoek ten minste twee jaar heeft geduurd, onderzoekt de Dienst
Vreemdelingenzaken het volledige dossier opnieuw op verzoek van het centrum of
van de voogd of van de persoon (indien hij meerderjarig is geworden naar Belgisch
recht). Een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen kan worden toegekend
afhankelijk van de elementen van het dossier (bijvoorbeeld: zijn mate van integratie,
zijn houding van het slachtoffer gedurende de begeleiding door het opvangcentrum,
het advies van het parket of van het arbeidsauditoraat,…).
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53. Andere nuttige adressen?

Het opvangcentrum Esperanto hangt af van de Franse Gemeenschap en
werkt samen met Sürya. Gegevens: PB 25 te 6500 Beaumont – Tel.
078.15.38.91 – GSM: 0473.400.066 – Fax: 078.15.15.46 – E-mail:
esperantomena@hotmail.com
vzw entre deux
In Brussel:
Waterkrachtstraat 14 - 1210 Brussel
Tel.: 02.217.84.72 – Fax: 02.217.60.16
E-mail: entre2bruxelles@gmail.com
Website: www.lenid.org ; www.entre2.org
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
In Charleroi:
Rue Desandrouin, 13 - 6000 Charleroi
Tel.: 071.31.40.42 – Fax: 071.32.92.89 of 071.31.40.42
E-mail: entre2charleroi@gmail.com
Openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 16u
In Seraing:
Rue Marnix, 14 - 4100 Seraing
Tel.: 04.223.67.02 – Fax: 04.223.67.12
Deze vzw speelt, ten aanzien van alle mogelijke slachtoffers van prostitutie, een
wezenlijke rol in het veld, van vertrouwen winnen, van psychosociale begeleiding, van
bijstand bij de reïntegratie en van informatie van het groot publiek, de bevoegde
overheden, de maatschappelijk werkers en dus ook van de voogden. De drie
kantoren van de vzw (Luik, Brussel en Charleroi) hebben hun werkmethodes
aangepast aan de specifieke samenstelling van de doelgroepen van elk van deze
steden. De hoofddoelstelling van de vzw is de bijstand aan prostituees die al dan niet
een einde willen maken aan hun prostitutie. Le Nid antwoordt vooral op de vragen
van personen in het veld of personen die worden onderschept door de ordediensten
of van personen die op eigen initiatief contact opnemen met de vzw.
Coördinatie en follow-up van het beleid inzake de bestrijding van
mensenhandel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding - Cel "mensenhandel"
Koningsstraat 138 – 1000 Brussel
Tel.: 02.212.30.00 - Fax.: 02.212.30.30
Website: www.diversiteit.be
Deze cel heeft als opdracht gekregen het beleid inzake de bestrijding van
mensenhandel te stimuleren, te coördineren en de follow-up ervan te waarborgen.
Het Centrum coördineert overigens de samenwerking tussen de drie
gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel (PAYOKE, PAGASA en SüRYA). Het Centrum organiseert regelmatige overlegvergaderingen met
deze drie opvangcentra en treedt vaak op bij de kabinetten en de administratieve
overheden om oplossingen te vinden voor concrete problemen waarop wordt
gestuit. Het Centrum kan ook in rechte optreden en zich burgerlijke partij stellen, in
eigen naam en in naam van de slachtoffers, inzonderheid in de volgende geschillen:
uitbuiting in de prostitutiesector, de horecasector, confectie, land- en
tuinbouwsector, uitbuiting van huispersoneel in diplomatieke kringen, in de
sportwereld, enz.
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D)

Aanvraag tot gezinshereniging

A priori is een procedure van gezinshereniging niet de zaak van de voogd aangezien,
indien na de aanwijzing van de voogd blijkt dat de minderjarige werd toevertrouwd
aan de vader, de moeder of de wettelijke vertegenwoordiger die aanwezig is op het
grondgebied, de minderjarige niet meer zal worden beschouwd als "niet-begeleide
minderjarige vreemdeling" en de opdracht van de voogd dus eindigt.
De voogdijwet voorziet inderdaad dat de opdracht van de voogd eindigt wanneer
de dienst Voogdij een persoon identificeert als de vader, de moeder of de wettelijke
vertegenwoordiger en de minderjarige aan deze persoon toevertrouwd werd. De
gezinshereniging van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling met zijn
teruggevonden ouders die legaal op het grondgebied verblijven, is geen
aangelegenheid voor de voogd; hij treedt niet op in de procedure.
De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
voorziet in de mogelijkheid dat een als vluchteling erkende niet-begeleide
minderjarige vreemdeling vervoegd wordt door zijn ouders die in het buitenland zijn
teruggevonden.
Het is evenwel belangrijk dat de voogd de minderjarige verder blijft bijstaan nadat zijn
vader, zijn moeder of een wettelijke vertegenwoordiger geïdentificeerd werd op het
grondgebied. Hij moet hem raad geven over de te volgen procedure en ook nagaan
of deze procedure daadwerkelijk en onmiddellijk wordt ingesteld wanneer dit wettelijk
mogelijk is.
Daarom wordt de procedure van gezinshereniging hieronder bondig uitgelegd.
1.

Wat is gezinshereniging?

Artikel 10 van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid voor nietE.E.R.-onderdanen om zich te laten vervoegen door welbepaalde gezinsleden. De
mogelijkheid voor Belgen en E.E.R.-onderdanen om zich te laten vervoegen door
gezinsleden wordt geregeld in artikel 40 van de wet van 15 december 1980.
Sinds de hervorming van 1 juni 2007, wordt een onderscheid ingevoerd in de
behandeling van de aanvragen tot gezinshereniging voor gezinsleden van
vreemdelingen die geen EER-onderdanen zijn en onbeperkt verblijf genieten en
gezinsleden van vreemdelingen die geen EU-onderdanen zijn en een verblijfsrecht
voor bepaalde duur genieten (artikelen 10 en 10bis van de wet van 15/12/1980).
Algemeen beschouwd voorziet de hervorming in een uitbreiding van het aantal
begunstigden van gezinshereniging en de afschaffing van het cascadeverbod. Er zijn
echter ook verscheidene materiële voorwaarden (waardoor uiteindelijk een
aanzienlijke rem wordt gezet op gezinshereniging).
2.

Kan een minderjarige zich bij zijn ouders voegen?

Er moeten twee situaties worden onderscheiden:
De personen die in België leven en die het recht op gezinshereniging openen, zijn
vreemdelingen van buiten de EER (artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december
1980, gewijzigd bij de wet van 15 september 2006)
Voorwaarden die moeten worden vervuld door de ouders die in België verblijven: zij
moeten in het bezit zijn van een ofwel een identiteitskaart voor vreemdelingen*, ofwel
van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR);
CUMULATIEVE voorwaarden die moeten worden vervuld door de minderjarige die zijn
ouders wenst te vervoegen:
-
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-

wanneer het niet om een gemeenschappelijk kind gaat, ten
laste zijn van de ouder met wie de hereniging plaatsvindt of
van diens echtgeno(o)t(e)/partner en, in geval van coouderschap (ook gedeeld recht van bewaring genoemd), de
toestemming van de co-ouder (in de wet de andere houder
van het recht van bewaring genoemd) 103;

-

ongehuwd zijn;

-

overlegging van het bewijs of attest van voldoende huisvesting
(ook wel eens woonruimte genoemd) + ziektekostenverzekering
(of kortweg ziekteverzekering) + standaard (ook wel type
genoemd) medisch attest overeenkomstig punt A van de
bijlage bij de wet.

De personen die in België verblijven en die het recht op gezinshereniging openen zijn
Belg of vreemdelingen die onderdaan zijn van EER-landen (artikel 40 van de wet van
15 december 1980)
Om het recht op gezinshereniging te openen, moet de Belgische onderdaan of
onderdaan van de EER houder zijn van één van de volgende documenten: een
identiteitskaart of een geldig nationaal paspoort, een attest van immatriculatie
model B of een verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat van de
Europese Unie. De volgende personen kunnen gebruik maken van dit recht: zijn
bloedverwanten of deze van zijn echtgeno(o)t(e) jonger dan 21 jaar, zijn
bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgeno(o)t(e) ouder
dan 21 jaar die nog ten laste van hen zijn, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn
of die van zijn echtgeno(o)t(e) die ten laste van hen zijn.
3.

Kan een minderjarige zich bij zijn ouders voegen die student zijn?

Het kind van een vreemdeling die in het bezit is van een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister in de hoedanigheid van student, zal zijn ouders kunnen
vervoegen, indien deze kunnen bewijzen dat ze over stabiele, regelmatige en
voldoende bestaansmiddelen van bestaan en over voldoende huisvesting of
woonruimte beschikken voor zichzelf en voor hun familie (artikel 10bis van de wet van
15 december 1980). De administratie van de gemeente van verblijf zal ermee belast
zijn om aan de hand van een onderzoek de kwaliteit van de woning en het aantal
kamers ervan na te gaan.104
Ook verplicht is de overlegging van een ziektekostenverzekering en een standaard
medisch attest overeenkomstig punt A van de bijlage bij de wet.
4.

Kan een minderjarige zich bij zijn grootouders in de EU voegen?

Ja, op grond van artikel 40 van de wet van 15 december 1980, op voorwaarde dat
de grootouders gevestigd zijn in België, dat zij bij vonnis het gezag of de voogdij over
het kind hebben gekregen en dat de minderjarige jonger dan 21 jaar of ten laste is.
5.

Kan een minderjarige zich bij zijn zussen en broers voegen?

Neen, maar de aanwezigheid van een zus of een broer in België die bereid is het kind
onder haar of zijn hoede te nemen is een niet-doorslaggevend element dat
ingeroepen kan worden in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op
humanitaire gronden.
6.

Kunnen gezinsleden van de minderjarige zich bij hem voegen in België?

Ja, sinds de hervorming van 1 juni 2007 (artikel 10, § 1, eerste lid, 7°). Volgens de
nieuwe wet geldt deze regeling voor de ouders
103 Artikel 10, 4 °, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Art. 103 van het KB van 8 oktober 1981: “ de familieleden van de student ontvangen dezelfde documenten als deze, en met eenzelfde
geldigheidsduur”.
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-

van een als vluchteling erkende vreemdeling

-

die met hem komen samenleven

-

op voorwaarde dat hij jonger is dan 18 jaar

-

in het Rijk aangekomen is zonder begeleiding van een krachtens de wet
voor hem verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en

-

vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke persoon
gestaan heeft

kunnen zijn kind in België weer samenvoegen.
De nieuwe wet heeft dus echter uitsluitend betrekking op niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen met een vluchtelingenstatus.
Daarnaast komen enkel de vader en de moeder in aanmerking voor
gezinshereniging, met uitsluiting van andere familieleden en, indien de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling een wees is, van een andere wettelijke vertegenwoordiger.
7.

Welke garanties moeten worden geboden om een kind zich bij het gezin te laten voegen op grond van
artikel 10 en van artikel 10bis van de wet van 15 december 1980, gewijzigd bij de wet van 15 september
2006?

-

Voldoende huisvesting: volgens de nieuwe wet moet de vreemdeling met wie
de hereniging plaatsvindt bewijzen dat hij over voldoende woonruimte
beschikt om de familieleden die zich bij hem wensen te voegen, te huisvesten.
Deze voorwaarde is niet van toepassing op de familie van een erkende
vluchteling indien de bloed- of aanverwantschapsband al bestond voordat de
vreemdeling op het grondgebied aankwam en de aanvraag tot
gezinshereniging werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot
erkenning.

-

Ziektekostenverzekering: de vreemdeling moet bewijzen dat hij beschikt over
een ziekteverzekering die de risico‟s in België voor hem en zijn familieleden
dekt. Opm.: deze voorwaarde is niet van toepassing op de familie van een
erkende vluchteling indien de bloed- of aanverwantschapsband al bestond
voordat de vreemdeling op het grondgebied aankwam en de aanvraag tot
gezinshereniging werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot
erkenning.

Opgelet: beide voorwaarden gelden niet voor als vluchteling erkende niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen die hun ouders wensen te laten overkomen indien de
verwantschapsband al bestond voordat de niet-begeleide minderjarige vreemdeling
in België aankwam en de aanvraag tot verblijf op grond van artikel 10 werd
ingediend in de loop van het jaar na de beslissing waarbij de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling werd erkend als vluchteling.
Uitzondering: deze documenten kunnen echter wel worden gevraagd wanneer de
gezinshereniging mogelijk is in een ander land, waarmee de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling of de familieleden een bijzondere band hebben.
8.

Hoe wordt een aanvraag tot gezinshereniging ingediend op grond van de artikelen 10, 10bis en 40 van de
wet van 15 december 1980 ?

De vreemdeling die vervoegd wordt, is gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte
duur (artikel 10)
De aanvraag wordt ingediend via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire
post. De aanvraag kan echter ook worden ingediend bij de gemeente van de
verblijfplaats in de volgende gevallen: indien de aanvrager de toelating heeft
gekregen of gemachtigd is meer dan 3 maanden in België te verblijven op grond van
een andere titel, indien hij gemachtigd is ten hoogste 3 maanden te verblijven of
indien hij door buitengewone omstandigheden niet kan terugkeren naar zijn land om
het vereiste visum aan te vragen. In die drie gevallen moet hij ook aantonen dat hij
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voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 om de aanvraag in België te kunnen
indienen, en in het laatste geval moet hij eveneens zijn identiteit bewijzen.
Een beslissing moet zo snel mogelijk worden genomen, ten laatste 9 maanden nadat
de aanvraag ingediend is (datum waarop het dossier volledig is). Dit geldt behoudens
uitzonderlijke verlenging. Indien geen beslissing wordt meegedeeld binnen de
gestelde termijn, moet de machtiging tot verblijf worden erkend.
De vreemdeling die vervoegd wordt, is gemachtigd tot een verblijf van beperkte duur
(artikel 10bis)
De aanvraag wordt in principe ingediend via de diplomatieke post in het buitenland.
Zij wordt in België ingediend wanneer de aanvrager wettelijk in België verblijft
(toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan 3 maanden of ten hoogste
3 maanden) en voldoet aan de voorwaarden van artikel 10bis (artikel 9, tweede lid,
van de wet en artikel 25/2 van het KB) of indien de aanvrager zich beroept op
buitengewone omstandigheden (artikel 9bis van de wet).
De persoon die vervoegd wordt, is Belg of EER-onderdaan (artikel 40)
De aanvraag wordt ingediend via de Belgische diplomatieke of consulaire post die
eventueel het visum voor gezinshereniging ambtshalve kan afgeven of kan beslissen
het visum voor onderzoek toe te zenden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De
aanvraag kan echter ook altijd worden ingediend bij de gemeente van de
verblijfplaats.
9.

Welke documenten moeten de minderjarige en de vader en de moeder bezitten om gebruik te kunnen
maken van de gezinshereniging?

In de eerste plaats wordt de aanvrager niet vrijgesteld van de verplichting in het bezit
te zijn van een paspoort en een visum (indien dit vereist is naar gelang van zijn
nationaliteit) geldig op het ogenblik van zijn aankomst op het grondgebied.
Het visum (voor gezinshereniging) moet worden aangevraagd door de aanvrager, in
zijn land van herkomst, bij de Belgische consulaire overheden.
Zodra de aanvrager in het bezit is van dit visum, moet hij zich, binnen acht dagen na
zijn aankomst inschrijven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft.
De documenten die moeten worden voorgelegd ter staving van een visumaanvraag
verschillen naargelang de juridische basis die van toepassing is op het recht op
gezinshereniging (artikel 10, eerste lid, artikel 10, vierde lid, artikel 40 van de wet van 15
december 1980). Zonder in detail te treden inzake welke documenten moeten
worden ingediend voor elke procedure, worden de hierna vermelde documenten
steeds gevraagd.
Bij zijn inschrijving moet hij volgende documenten voorleggen:
de documenten vereist op grond van artikel 2 van de vreemdelingenwet van 15
december 1980 (een kopie van het nationaal paspoort en van het visum indien het
vereist is);
de documenten die de verwantschapsband aantonen met de Belg of met de op het
grondgebied gevestigde vreemdeling (of die gemachtigd is meer dan drie
maanden op het grondgebied te verblijven) bij wie de minderjarige zich komt
voegen (geboorteakte of huwelijksakte).
in voorkomend geval een echtscheidingsakte of een akte van overlijden van de exechtgenoot;
een kopie van de geldige nationale identiteitskaart of paspoort indien hij niet
reeds is ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister of een kopie van het
verblijfsdocument (attest van immatriculatie) of van het vestigingsattest
(verblijfsvergunning EEE), indien de hereniging ingediend wordt op basis van
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artikel 40 van de wet van 15 december 1980. Indien de gezinshereniging
ingediend wordt op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980, een
kopie van de verblijfs- of vestigingsvergunning van de vreemdeling die in België
verblijft;
een medisch attest: volgens de nieuwe wet moeten de kandidaten voor
gezinshereniging bewijzen dat zij niet aan een ziekte lijden die een gevaar
oplevert voor de volksgezondheid. In punt A van de bijlage bij de wet worden de
besmettelijke ziekten opgesomd die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen
opleveren: tot quarantaine aanleiding gevende ziekten, tuberculose, andere door
infectie of parasieten teweeggebrachte ziekten.
+ andere voorwaarden (bewijs van huisvesting + ziekteverzekering) behalve indien, in
geval van aanvraag tot gezinshereniging met een als vluchteling erkende niet-begeleide
minderjarige vreemdeling, de aanvraag ingediend wordt tijdens het jaar dat volgt op de
erkenning van de vluchtelingenstatus.
10. Is de minderjarige die gebruik kan maken van
bestaansmiddelen te beschikken?

gezinshereniging

verplicht over voldoende

Neen, maar de familie met wie de hereniging plaatsvindt wel (indien de aanvrager
moet aantonen dat hij ten laste is van de familie met wie de hereniging plaatsvindt,
indien de persoon met wie de hereniging plaatsvindt student is of indien het familielid
een meerderjarig gehandicapt kind is), zie hoger.
11. Welk document ontvangt de minderjarige van het gemeentebestuur? Welk recht op verblijf wordt hem
toegekend ?

De vreemdeling die vervoegd wordt, is gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte
duur (artikel 10)
De aanvraag wordt ingediend in het buitenland.
Na overlegging van alle vereiste documenten ontvangt de vreemdeling een
document waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend. Ook het tijdstip van de
indiening staat erop vermeld.
Het consulaat zendt het dossier rechtstreeks toe aan de DVZ, die de visumaanvraag
behandelt. In geval van een positieve beslissing wordt een visum D afgegeven en
krijgt de betrokkene bij zijn aankomst in België een BIVR of een identiteitsbewijs voor
kinderen jonger dan 12 jaar – tijdelijk verblijf dat 1 jaar geldig is.
De aanvraag wordt ingediend in België.


De aanvrager verblijft reeds legaal in België.

Het
gemeentebestuur
gaat
zelf
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet:



na

of

de

aanvraag

aan

alle

-

indien de aanvraag ontvankelijk is, schrijft het gemeentebestuur de
betrokkene in het vreemdelingenregister in en geeft hem een bijlage 15bis en
een attest van immatriculatie model A, geldig voor 9 maanden;

-

indien de aanvraag onontvankelijk is, geeft het gemeentebestuur hem een
bijlage 15ter en, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te
verlaten.

De aanvrager voert uitzonderlijke omstandigheden aan overeenkomstig artikel
12bis, § 1, 3°, van de wet.

Na controle van de daadwerkelijke verblijfplaats zendt het gemeentebestuur de
aanvraag met de overgelegde documenten onverwijld toe aan de Dienst
Vreemdelingenzaken, die over de ontvankelijkheid ervan beslist.
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Naar gelang van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken gaat het
gemeentebestuur over tot de inschrijving van de aanvrager in het
vreemdelingenregister en de afgifte van een bijlage 15bis en een attest van
immatriculatie model A, geldig voor 9 maanden, of tot de afgifte van een bijlage
15ter met, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten.


De gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen door de Dienst
Vreemdelingenzaken onderzocht binnen een maximumtermijn van 9 maanden na
de afgifte van bijlage 15bis en het attest van immatriculatie.

De wet biedt de Dienst Vreemdelingenzaken echter de mogelijkheid de termijn van 9
maanden tweemaal met 3 maanden te verlengen in uitzonderlijke gevallen als
gevolg van de complexiteit van de behandeling van de aanvraag.
Bij een gunstige beslissing of bij ontstentenis van een beslissing binnen de gestelde
termijnen geeft de gemeente een BIVR of een identiteitsbewijs voor kinderen jonger
dan 12 jaar af, geldig voor 1 jaar en verlengbaar gedurende 3 jaar. De betrokkene
krijgt vervolgens een verblijfstitel van onbeperkte duur.
Opgelet: het verblijf van onbeperkte duur wordt nu pas toegekend na een termijn van
3 jaar; gedurende die tijd zijn krachtens de nieuwe wet wel verschillende controles
van toepassing op de aanvrager. Indien bijvoorbeeld niet langer sprake is van een
echt gezinsleven, wordt het verblijfsrecht niet langer toegekend.
Indien de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken negatief is (er wordt
bijvoorbeeld niet samengewoond), stelt de gemeente hem in kennis van de
weigering tot verblijf en van een bevel om het grondgebied te verlaten in de vorm
van bijlage 14.
De vreemdeling die vervoegd wordt, is gemachtigd tot een verblijf van beperkte duur
(artikel 10bis)
De aanvraag wordt ingediend in het buitenland.
Na overlegging van alle vereiste documenten ontvangt de vreemdeling een
document waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend. Ook het tijdstip van de
indiening staat erop vermeld.
De aanvraag wordt rechtstreeks ter behandeling toegezonden aan de DVZ.
Bij een positieve beslissing wordt een voorlopige verblijfsvergunning afgegeven en
krijgt de betrokkene bij zijn aankomst in België een BIVR – tijdelijk verblijf –, waarvan de
duur overeenkomt met de duur van de verblijfstitel van de vervoegde vreemdeling.
De aanvraag wordt ingediend in België.


De aanvrager verblijft reeds legaal in België.

In dat geval gaat het gemeentebestuur zelf na of de aanvrager voldoet aan alle
voorwaarden om zijn aanvraag in overweging te nemen.
Indien de vreemdeling alle vereiste documenten overlegt en na controle van de
verblijfplaats blijkt dat hij inderdaad op het grondgebied van de gemeente verblijft,
wordt de aanvraag in overweging genomen. Het gemeentebestuur schrijft de
betrokkene in het vreemdelingenregister in en geeft hem een bijlage 41 en een attest
van immatriculatie model A, waarvan de geldigheidsduur overeenkomt met de duur
van de verblijfstitel van de vervoegde vreemdeling. De maximumduur bedraagt 9
maanden.
In het andere geval wordt de aanvraag niet in overweging genomen en bezorgt het
gemeentebestuur een bijlage 40 aan de aanvrager.


De aanvrager voert buitengewone omstandigheden aan overeenkomstig de
artikelen 9bis en 10ter, § 1, van de wet.

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

137

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

In dat geval laat het gemeentebestuur de daadwerkelijke verblijfplaats controleren.
Indien de controle een negatief resultaat oplevert, wordt de aanvraag niet in
aanmerking genomen.
Bij een positief resultaat zendt het gemeentebestuur de aanvraag en de overgelegde
documenten onverwijld toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die over de
ontvankelijkheid ervan beslist.
Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk verklaart, schrijft het
gemeentebestuur de betrokkene in het vreemdelingenregister in en geeft hem een
bijlage 41 en een attest van immatriculatie model A, waarvan de geldigheidsduur
overeenkomt met de duur van de verblijfstitel van de vervoegde vreemdeling. De
maximumduur bedraagt 9 maanden.
In het andere geval stelt het gemeentebestuur hem in
onontvankelijkheidsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

kennis

van

de

De gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen door de Dienst
Vreemdelingenzaken onderzocht binnen een maximumtermijn van 9 maanden na de
afgifte van bijlage 41 en het attest van immatriculatie; de termijn kan tweemaal met 3
maanden worden verlengd in uitzonderlijke gevallen als gevolg van de complexiteit
van de behandeling van de aanvraag.
Bij een gunstige beslissing of bij ontstentenis van een beslissing binnen de gestelde
termijnen geeft de gemeente een BIVR of een identiteitsbewijs voor kinderen jonger
dan 12 jaar af, waarvan de duur overeenkomt met de duur van de verblijfstitel van de
vreemdeling met wie de gezinshereniging plaatsvindt. L‟AI peut être prolongée
jusqu‟à délivrance du CIRE.
De Dienst Vreemdelingenzaken kan de aanvraag tot machtiging van verblijf echter in
bepaalde gevallen afwijzen, zoals bij afwezigheid of beëindiging van een echt
gezinsleven, bedrog, …
12. Welke stappen moeten worden gezet om de familie terug te vinden ?

Ter informatie: de Dienst Tracing van het Rode Kruis informeert de personen over de
wettelijke procedure, volgt de dossiers op en komt tussen bij de FOD Buitenlandse
zaken en bij de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op het verkrijgen van de
vereist inreisvisa.
Rode Kruis Vlaanderen - Dienst Tracing
Motstraat 40 - 2800 Mechelen
Tel: 015.44.35.25 - Fax: 015.44.36.19
E-mail : tracing@redcross-fl.be
Site internet : www.redcross.be
De contactpersonen zijn :
Nadia Terweduwe ; Cecile Vanoverschelde ; Chantal Demeulemeester

Croix-Rouge de Belgique (franstalig) – Dienst Tracing
Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles
Tél. général: 02.371.31.11 – Fax : 02.371.31.45
Site internet : www.croix-rouge.be
De contactpersonen zijn :
Bénédicte Leloup (tel.: 02.371.31.58 )
Isabelle Van Bunnen (tel.: 02.371.31.56)
Enkel op afspraak.
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SYNTHESEFICHE

Mogelijk beroep tegen een negatieve beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken van een verblijfsaanvraag op grond van
gezinshereniging:
beroep tot nietigverklaring van een onontvankelijkheidsbeslissing + vordering tot
schorsing voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;
van rechtswege opschortend beroep tot nietigverklaring (art. 39/79 van de wet) van
een beslissing tot weigering/intrekking voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;
opschortend beroep tegen het bevel tot terugbrenging de minderjarige vreemdeling
wordt opgeroepen door het gemeentebestuur, dat hem een bijlage 35 geeft waarmee
zijn verblijf is gedekt tot uitspraak wordt gedaan over zijn beroep bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.
Termijn: binnen 30 dagen na de betekening van de beslissing aan de voogd.

13. Wat is de specifieke rol van de voogd en de dienst Voogdij bij een aanvraag tot gezinshereniging ?

Hieronder volgt een synthese van de specifieke taken van de voogd en de dienst
Voogdij bij een aanvraag tot gezinshereniging.
1. Verzamelen van alle informatie en documenten over de persoon die zich
meldt als ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2. De voogd verzamelt alle informatie en elementen waaruit het bestaan van de
afstammingsband kan blijken, zoals:
de akte van geboorte van de minderjarige;
het paspoort en de identiteitskaart van de ouders;
de omstandigheden waarin het kind werd gescheiden van zijn ouders
en de omstandigheden waarin zij elkaar hebben teruggevonden;
zo er geen officiële documenten zijn, het soort relatie dat tussen het
kind en de volwassene (“ouder”) bestaat, waarbij moet worden
nagegaan of deze relatie niet tot misbruik strekt en het kind niet
blootstelt aan het risico van afwijzing, verlating of uitbuiting.
3. Zodra de voogd de nodige informatie en documenten met bewijskracht heeft
verzameld, zorgt hij ervoor dat hij een afspraak maakt met de dienst Voogdij;
hij moet dan alle documenten en informatie meenemen. Ook de minderjarige
met onderscheidingsvermogen, de persoon die zich meldt als ouder of
wettelijke vertegenwoordiger en alle betrokken personen worden opgeroepen
voor het gesprek. Op het einde van het gesprek moet de dienst Voogdij
beschikken over voldoende elementen om de verwantschap al dan niet te
bevestigen.
4. De voogd bezorgt alle vereiste documenten voor een aanvraag tot
gezinshereniging aan de gemeente van de woonplaats van de minderjarige
(cf. de bij DVZ te ondernemen stappen met het oog op een procedure tot
gezinshereniging).
5. De voogd bezorgt alle relevante informatie over de minderjarige aan de
persoon aan wie de uitoefening van het ouderlijk gezag is toegekend.
6. De voogdij wordt van rechtswege beëindigd wanneer de dienst Voogdij
vaststelt dat het kind is toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag
of de voogdij uitoefent krachtens het recht dat van toepassing is
overeenkomstig het internationaal privaat recht.
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SYNTHESEFICHE

De verschillende mogelijkheden van gezinshereniging
DE MINDERJARIGE VOEGT ZICH BIJ:

DE MINDERJARIGE WORDT VERVOEGD DOOR::

zijn ouders

zijn vader en moeder

Onderscheid:
Belgische ouders of onderdanen van een lidstaat van de
EU: OK (gezamenlijke vestiging is wel vereist)

indien hij een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is en
erkend is als vluchteling

Buitenlandse ouders niet-EU-onderdaan:

voorwaarden : samenwonend, geen voldoende huisvesting
en
ziektekostenverzekering
vereist
indien
de
verwantschapsband al bestond voordat de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling in België aankwam en de
aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend in de loop
van het jaar na de beslissing tot erkenning als vluchteling

OK onder de volgende voorwaarden :
- voorwaarden voor de minderjarige: samenwonend,
ongehuwd en indien de minderjarige slechts één ouder
vervoegt, moet laatstgenoemde het recht van
bewaring hebben, en in geval van gedeeld recht van
bewaring de toestemming van de andere houder van
het recht van bewaring) + medisch attest

+ medisch attest

- voorwaarden voor de ouders: in het bezit zijn van een
verblijfstitel van meer dan drie maanden +
voldoendehuisvesting + ziektekostenverzekering

zijn ouders die student zijn
OK onder de volgende voorwaarden:
-

voldoende bestaansmiddelen van de persoon die vervoegd wordt

-

voldoende huisvesting, ziektekostenverzekering en medisch attest

Zijn grootouders zijn onderdanen van de EU
JA, onder voorwaarden : bij vonnis onder hun gezag of voogdij geplaatst

zijn broer of zijn zus
NEE
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4. Wat is de rol van de voogd wanneer zijn pupil wordt
vastgehouden in een welbepaalde plaats aan de grens?
1.

Situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling die aan de grens aankomt

Op grond van de Voogdijwet105 en artikel 37 b van het Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (IVRK)106, moet de situatie van een dergelijke niet-begeleide
minderjarige door de dienst Voogdij als prioritair worden beschouwd, vooral gelet op
het trauma dat de vrijheidsberoving voor een minderjarige vormt. Er wordt hem
onmiddellijk een voogd toegewezen, hetzij definitief indien de dienst Voogdij van
oordeel is dat voldaan is aan de voorwaarden om de Voogdijwet toe te passen, hetzij
voorlopig indien de identificatie niet definitief is.
Ten aanzien van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling die aan de grens
aankomt zonder de gestelde voorwaarden107 te vervullen en van wie de toegang
tot het grondgebied aan de grens is geweigerd, wordt een beslissing tot terugdrijving
en een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats aan de grens genomen.
Hij wordt vastgehouden op grond van artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980
in het INAD-centrum wanneer hij geen asielaanvraag indient, of in Centrum 127
wanneer hij wel een asielaanvraag indient.108
Ook een persoon die wordt vastgehouden in een centrum voor illegalen kan verklaren
dat hij een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is en vervolgens worden gemeld
bij de dienst Voogdij, die hem zal identificeren en een definitieve of voorlopige voogd
toekennen.
2.

Vasthouding in een welbepaalde plaats aan de grens: door de Dienst Vreemdelingenzaken beheerde
gesloten centra

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert thans 5 gesloten centra waarin de
volgende categorieën vreemdelingen worden vastgehouden: personen die zich aan
de grens aanbieden zonder te voldoen aan de vereiste voorwaarden om toegang te
krijgen tot het Belgisch grondgebied en personen die worden vastgehouden met het
oog op hun eventuele verwijdering van het Belgisch grondgebied.
De directie Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken omvat tevens de
transportdienst Bureau T, die belast is met het vervoer van in de gesloten centra
vastgehouden vreemdelingen, alsook de cel Algemene Coördinatie en Controle.
Deze cel controleert de werking van de gesloten centra en zorgt voor de coördinatie
ervan, met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 augustus
2002 betreffende het regime en de werkingsmaatregelen in de gesloten centra onder
het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken109. De cel dient tevens als
aanspreekpunt voor een aantal externe instanties.

105Voogdijwet,

artikel 6, § 4.
106 IVRK, artikel 37: de Staten die partij zijn, waarborgen dat: (…) b) geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn vrijheid wordt
beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd
als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur.
107 in de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 december 1980 en de internationale regelgeving waardoor België is gebonden, waaronder met
name de Schengenovereenkomst, het Verdrag van Chicago en de Verordening van Dublin.
108 Zie het recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 12 oktober 2006 (Zaak Mubilanzila Mayeka en Kanki Mitunga /
België) (Verzoekschrift n°13178/03) waarin het Hof van Straatsburg aanhangig werd gemaakt door een verzoekschrift ingediend door P.M.,
Congolese onderdaan verblijvende te Montréal (Canada) en haar dochter Tabitha. Het verzoekschrift betrof de vasthouding gedurende bijna
twee maanden en de terugdrijving naar haar land van herkomst van de kleine Tabitha, die toen amper vijf jaar oud was. In deze zaak heeft het
Hof bepaald dat de maatregelen van vasthouding en terugdrijving die de Belgische Staat genomen had ten aanzien van de kleine Tabitha,
een schending uitmaken van de artikelen 3, 8, en 5, §1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden. Volgens het Hof vormen deze maatregelen een onmenselijke handeling en een disproportionele inmenging in het
recht op het respect van het gezinsleven van betrokkene.
109 Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen
op het Belgisch grondgebied (…).
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INAD-centrum (« Inadmissible Passengers »)
gelegen op de luchthaven
Tel.: 02.753.41.33 - Fax: 02.753.41.35
Transitcentrum 127
Haachtsesteenweg 127 - 1820 Melsbroek
Tel.: 02.753.41.33 - Fax: 02.753.53.60
Repatriëringscentrum 127bis
Tervuursesteenweg 300 - 1820 Steenokkerzeel
Tel.: 02.755.00.00 - Fax: 02.759.81.68
Centrum voor illegalen Merksplas
Steenweg op Wortel 1A - 2330 Merksplas
Tel.: 014.63.91.10 - Fax: 014.63.91.20
Centrum voor illegalen Brugge
Zandstraat 150 - 8200 St-Andries-Brugge
Tel.: 050.45.10.40 - Fax: 050.31.59.56
Centrum voor illegalen Vottem
Rue Visé-Voie, 1 - 4041 Vottem
Tel.: 042.28.89.00 - Fax: 042.28.89.12
http://www.dofi.fgov.be/nl/structuur/new/structuur_new.htm

3.

Beslissingen van de Ministerraad van 20 maart 2004 en 19 mei 2006

Gelet op de bepalingen van het IVRK en de erin opgenomen internationale
verplichtingen in verband met de weigering van toegang tot het Belgisch
grondgebied en andere grondgebieden, inzonderheid in het kader van de
Schengenovereenkomst, heeft de Regering beslist om beveiligde centra op te richten
waarvan het statuut wordt gelijkgesteld met een welbepaalde plaats aan de grens,
zoals bedoeld in artikel 74-5, § 1, van de wet van 15 december 1980, waarin de nietbegeleide minderjarige wordt opgevangen voor een maximumperiode van 15
dagen.
De minister van Maatschappelijke Integratie zal voorzien in de wettelijke bepalingen
ter begeleiding van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. In een koninklijk
uitvoeringsbesluit zullen de bestuursrechtelijke bepalingen worden opgenomen op
grond waarvan de niet-begeleide minderjarige aan wie de toegang tot het
grondgebied is geweigerd, wordt opgevangen in een observatie- en
oriëntatiecentrum in afwachting dat alle garanties voor de eventuele uitvoering van
een beslissing tot terugdrijving voorhanden zijn. Het wetsontwerp betreffende de
opvang van asielzoekers is op 16 juni 2006 bij het Parlement ingediend.
Belangrijkste principes van de beslissing van de Ministerraad:
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden niet langer vastgehouden in
gesloten centra, maar opgevangen in een observatie- en oriëntatiecentrum met een
beveiligd regime. De in het IVRK en de Opvangwet vervatte beginselen dienen als
basis voor het beveiligde regime.
Overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving betreffende de voogdij over nietbegeleide minderjarigen gaat de dienst Voogdij over tot aanwijzing van een
definitieve of voorlopige voogd voor eenieder die aan de grens verklaart een nietbegeleide minderjarige te zijn.
De dienst Voogdij moet zo spoedig mogelijk overgaan tot identificatie van de persoon
die verklaart een niet-begeleide minderjarige te zijn. De leeftijd moet binnen 3
werkdagen worden bepaald, behalve in uitzonderlijke, behoorlijk gemotiveerde
omstandigheden.
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Bij het verstrijken van de termijn voor het bepalen van de leeftijd wordt de nietbegeleide minderjarige binnen 24 uur opgenomen in een observatie- en
oriëntatiecentrum dat onder de bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke
Integratie valt.
Wanneer gelet op het hoger belang van het kind een terugkeer van de niet-begeleide
minderjarige naar zijn familie verantwoord is, is het nuttig het Verdrag van Chicago
te kunnen toepassen. Door het beveiligde regime zijn de toepassingsvoorwaarden
ervan gedurende een beperkte periode van 15 dagen gewaarborgd. Deze termijn kan
met 5 dagen worden verlengd in uitzonderlijke, behoorlijk gemotiveerde
omstandigheden.
Een beslissing over de eventuele terugdrijving van de niet-begeleide minderjarige
wordt ten laatste genomen na het verstrijken van de termijn van 15 dagen. Indien
binnen deze termijn geen beslissing wordt genomen over de terugdrijving, is er
effectief toegang tot het grondgebied.
Gelijke behandeling van de in het observatie- en oriëntatiecentrum opgevangen nietbegeleide minderjarigen: het is niet haalbaar twee verschillende regimes te hanteren
in éénzelfde opvangstructuur op grond van het administratief statuut.
Fedasil heeft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De
belangrijkste opdracht van Fedasil bestaat erin materiële hulp te verlenen. Mits het
huishoudelijk reglement waarin voorzien is in een beveiligd regime wordt nageleefd,
kan Fedasil niet verantwoordelijk worden gesteld voor een spontaan vertrek van één
van de opgevangen minderjarigen.
4.

Rol van de voogd in afwachting van de nieuwe wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

De door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen beslissingen tot terugdrijving en tot
vasthouding aan de grens met toepassing van artikel 74/5 van de wet van 15
december 1980 moeten worden meegedeeld aan de voogd. In de praktijk begeeft
de voogd zich met spoed naar het betrokken centrum.
Hoewel de voogd ambtshalve onverwijld moet verzoeken om de bijstand van een
advocaat110 en beiden toegang hebben tot de gesloten centra, is het gelet op de
spoedeisendheid weinig waarschijnlijk dat de voogd vanaf het eerste onderhoud de
niet-begeleide minderjarige in het bijzijn van zijn raadsman kan ontmoeten.
Tijdens het eerste onderhoud legt de voogd aan zijn pupil het voogdijstelsel en de rol
van de voogd uit. Hij zorgt ervoor dat hij de eerste elementen om te komen tot een
analyse van de situatie van de minderjarige inwint, met name wat zijn familie, verhaal
en kijk op de huidige situatie betreft. De voogd tracht in het bijzonder signalen te
detecteren die mogelijk wijzen op een netwerk van mensensmokkel en
mensenhandel.
Aan de hand van die elementen uit het verhaal van de minderjarige kan de voogd
niet alleen mee bepalen of al dan niet een asielaanvraag wordt ingediend, maar ook
onder welke voorwaarden sprake kan zijn van een terugkeer naar de ouders of de
familie in het land van herkomst of in een derde land.
In het kader van de opdracht tot coördinatie van de contacten met de Belgische
autoriteiten en instellingen of de autoriteiten van het land van herkomst om de familie
van de minderjarige op te sporen, kan de dienst Voogdij de voogd ondersteunen bij
het zoeken naar informatie, op voorwaarde dat dit geen risico inhoudt voor de
minderjarige of zijn familie.

110
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zie het deel in verband met het verzoek om bijstand van een advocaat.
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De voogd moet beoordelen in hoeverre deze voorwaarden overeenkomen met het
belang van zijn pupil. Dit belang wordt bepaald in het licht van de in het IVRK
vastgestelde rechten.
Indien de voorwaarden voor een terugkeer van de niet-begeleide minderjarige niet
zijn vervuld – en de beslissing tot terugdrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken dan
ook onuitvoerbaar lijkt –, doet de voogd alternatieve voorstellen in het belang van de
minderjarige in de wetenschap dat het vasthouden van een niet-begeleide
minderjarige een uiterste maatregel voor de kortst mogelijke duur is: de minderjarige
moet kunnen worden opgevangen in een in de opvang van minderjarigen
gespecialiseerd centrum, dan wel een beroep kunnen doen op een andere oplossing
waarbij wordt voorzien in aangepaste opvang. Uiteraard moet rekening worden
gehouden met het gevaar dat de niet-begeleide minderjarige verdwijnt: dit gevaar
moet worden teruggebracht tot een minimum. Met name wanneer de voogd het
bestaan van een netwerk van mensensmokkel of mensenhandel vermoedt, moeten
de ter zake gespecialiseerde centra worden gecontacteerd.
Indien de voorwaarden zijn vervuld en het belang van de minderjarige wordt
gewaarborgd, wordt een verzoek tot vrijlating ingediend bij de Dienst
Vreemdelingenzaken. Wanneer dit verzoek wordt afgewezen, moet de voogd
overwegen een verzoekschrift tot invrijheidstelling in te dienen ter griffie van de
raadkamer (te Brussel). Indien voornoemde voorwaarden ter terechtzitting worden
bevestigd, blijkt uit de huidige praktijk dat dit gerecht in de meeste gevallen de
onmiddellijke invrijheidstelling van de minderjarige beveelt.
Concreet vraagt de voogd de advocaat een verzoekschrift tot invrijheidstelling in te
dienen ter griffie van de raadkamer. De zitting van de raadkamer vindt in principe 5
dagen na de indiening van het verzoekschrift plaats. De voogd moet alle specifieke
elementen met betrekking tot de situatie van de minderjarige meedelen aan de
advocaat om hem de mogelijkheid te bieden zijn verzoekschrift op te stellen. De
voogd kan de zitting ook bijwonen.
Tijdens deze periode bezoekt de voogd regelmatig zijn pupil om de vertrouwensrelatie
in stand te houden. Hij schenkt vooral aandacht aan het welzijn van de minderjarige.
5.

Wat moet men concreet doen wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling in vrijheid wordt
gesteld?

De dienst Voogdij organiseert in samenwerking met Bureau T (Transport) van de Dienst
Vreemdelingenzaken het vervoer van de niet-begeleide minderjarige naar een
opvangcentrum waar de voogd de vervulling van zijn taken voortzet.
6.

Wat moet men doen wanneer in de nieuwe wettelijke en bestuursrechtelijke teksten voorzien is in de
tenuitvoerlegging van voornoemde beslissing van de Ministerraad?

Onder voorbehoud van wijziging en aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke ontwerpen zoals tot op heden ingediend, is er bepaald dat de
niet-begeleide minderjarige wordt opgevangen voor een maximumperiode van 15
dagen in één van de beveiligde centra waarvan het statuut wordt gelijkgesteld met
een welbepaalde plaats aan de grens, zoals bedoeld in artikel 74-5, § 1, van de wet
van 15 december 1980.
De minderjarige over wie twijfel bestaat met betrekking tot zijn leeftijd, blijft
vastgehouden in een welbepaalde plaats aan de grens in afwachting van de
beslissing van de dienst Voogdij, die binnen 3 dagen moet worden genomen. Daarna
wordt hij, indien hij wordt erkend als minderjarige, binnen 24 uur doorverwezen naar
één van voornoemde beveiligde centra.
Zoals het geval is in afwachting van voornoemde wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, moet de voogd ook dan onverwijld optreden om zijn opdrachten uit te
voeren.
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Zodra die bepalingen worden toegepast, moet de voogd niet langer verzoeken om
de vrijlating van de minderjarige en kan hij meteen, bij het eerste bezoek aan het
gesloten centrum of rechtstreeks in het beveiligde observatie- en oriëntatiecentrum,
overgaan tot het inwinnen van de nuttige informatie om inzonderheid te bepalen of
al dan niet een asielaanvraag wordt ingediend, de haalbaarheid te analyseren van
een terugkeer naar zijn ouders of familie in het land van herkomst of in een derde land
onder voorwaarden in het belang van de minderjarige en eventueel een voorstel te
doen voor een alternatieve duurzame oplossing.
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5. Huisvesting van de minderjarige
In de nieuwe opvangwet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit wordt de opvang
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen omschreven.

1. Wie zorgt voor de huisvesting van de minderjarigen ? De
dienst Voogdij of de voogd ?
A. Eerste fase : opvang in een observatie- en oriëntatiecentrum
De dienst Voogdij is belast met de huisvesting van de minderjarige wanneer deze
aankomt op het grondgebied, tijdens de fase van identificatie en zolang geen voogd
is aangewezen. Tijdens deze fase van “plaatsing onder de hoede” door de dienst
Voogdij neemt de dienst contact op met één van de twee observatie- en
oriëntatiecentra (OOC‟s) van FEDASIL.
Sinds 16 augustus 2004 worden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ongeacht
of zij asielzoeker zijn of niet, immers eerst opgevangen in één van de twee OOC‟s die
door FEDASIL worden beheerd (uitzonderingen, cf. opnamedocument, met name: de
minderjarige mag geen gevaar zijn voor andere opgevangen minderjarigen).
Wanneer het gaat om een jongere die in de luchthaven Brussel-Nationaal aankomt
zonder papieren, wordt zijn aankomst eveneens gemeld bij de dienst Voogdij en
wordt hij vervolgens opgevangen in een OOC op voorwaarde dat de dienst Voogdij
hem als niet-begeleide minderjarige vreemdeling heeft geïdentificeerd (cf. blz. 16
e.v.: 1.)
Centre de Neder-Over-Heembeek (NOH) :
Hôpital militaire Reine Astrid
Bruynstraat, 11/20 - 1120 Neder-Over-Heembeek
Personne de contact : Isabelle PLUMAT
Tél. : 02.264.48.38 – Fax : 02.264.41.90
E-mail : info.noh@fedasil.be of isabelle.plumat@fedasil.be
Centre de Steenokkerzeel (STN) :
De Mailletlaan 2 – 1820 Steenokkerzeel
Personne de contact : Stef VERCRUYSEN
Tél. : 02.755.23.60 – Fax. : 02.757.97.53
Deze centra (met elk een capaciteit van 50 plaatsen) vangen uitsluitend nietbegeleide minderjarigen op die op het grondgebied aankomen of aldaar worden
aangetroffen. Deze minderjarigen zijn daar naartoe gezonden door de dienst Voogdij
of er naartoe gebracht door de politie. Het centrum van NOH was vroeger een
noodopvangcentrum voor asielzoekers. Het is dan ook zeer belangrijk dat de
minderjarige zo kort mogelijk in dat centrum verblijft. Het koninklijk besluit tot uitvoering
van de nieuwe opvangwet111 bepaalt uitdrukkelijk dat de opvang in beide centra niet
langer mag duren dan tweemaal 15 dagen: de eerste 15 dagen dienen om de dienst
Voogdij de mogelijkheid te bieden de minderjarige te identificeren en een voogd aan
te wijzen; de eventuele volgende 15 dagen moeten de voogd in staat stellen om, in
samenwerking met het centrum, een passende oplossing voor de huisvesting van de
jongere te vinden wanneer hij zich in een bijzondere situatie bevindt.
Het OOC moet een eerste psycho-medisch-sociaal profiel van de jongere opstellen
en eventuele tekenen van kwetsbaarheid detecteren zodat hij kan worden
doorverwezen naar aangepaste plaatsing onder de hoede. De OOC‟s zorgen voor
een eerlijke behandeling van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, ongeacht
zijn administratieve status.
Koninklijk besluit van 9 april 2007 tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels voor de centra voor observatie en oriëntatie voor nietbegeleide minderjarige vreemdelingen.

111
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Tijdens de eerste 15 dagen kunnen zich drie situaties voordoen:
-

de jongere heeft een asielprocedure lopen en heeft geen bijzondere
behoeften: hij krijgt binnen 15 dagen huisvesting overeenkomstig de
tweede fase;

-

de jongere heeft een asielprocedure lopen en heeft bijzondere
behoeften: slachtoffer van mensenhandel, zwangere jonge vrouw,
heel jonge niet-begeleide minderjarige vreemdeling, …: alvorens over
te gaan tot de tweede fase beschikken de OOC‟s over 2 x 15 dagen
om samen met de voogd een geschikte opvangstructuur te vinden;

-

de jongere heeft geen asielaanvraag ingediend: de OOC‟s beschikken
over 2 x 15 dagen om samen met de voogd huisvesting
overeenkomstig de tweede fase te vinden via de gemeenschappen,
en zo niet via FEDASIL.

B. Tweede fase: opvang in een door FEDASIL of een partner beheerde
opvangstructuur, ongeacht of al dan niet een asielaanvraag is ingediend
Na het verstrijken van de maximumtermijn van 2 x 15 dagen blijft FEDASIL* bevoegd
voor de opvang en zendt het de niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar een
opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die beheerd wordt
door FEDASIL*, door de partners van FEDASIL (te weten naar een federaal
opvangcentrum, een opvangcentrum van het Rode Kruis of een lokaal
opvanginitiatief (LOI*) dat afhangt van een OCMW, zie onderstaande lijst) of door de
gemeenschappen indien het niet om een asielzoeker gaat. De aanwijzing van een
centrum is afhankelijk van de situatie van de minderjarige en van de beschikbare
plaatsen.
In de nieuwe opvangwet wordt aangegeven dat de aanwijzing van de plaats met
code 207 moet worden aangepast met inachtneming van de volgende criteria:
gezondheidstoestand, kennis van één van de landstalen of proceduretaal, en
kwetsbaarheid van de jongere.
Indien blijkt dat het aangewezen centrum niet is aangepast, kan de code 207 worden
gewijzigd op verzoek van de jongere, FEDASIL of de partner van FEDASIL. Op die
manier kan een minderjarige asielzoeker naar een centrum worden overgebracht om
familie-, medische of andere redenen. Volgens de nieuwe wet hebben asielzoekers het
recht om een andere opvangstructuur te vragen (over niet-asielzoekers wordt er niets
gezegd, maar niets verhindert hen om dit ook te vragen).
Door de nieuwe wet kan FEDASIL eveneens de code 207 schrappen.
Een koninklijk besluit in voorbereiding heeft betrekking op de organisatie van de
procedure tot aanwijzing, wijziging en schrapping in uitzonderlijke omstandigheden van
code 207.
Indien de voogd van oordeel is dat de minderjarige beter kan worden opgevangen
door bijvoorbeeld een familielid, kan hij uiteraard deze oplossing voorstellen aan
FEDASIL, de partner van FEDASIL of de bevoegde gemeenschap en moet hij de
nodige stappen ondernemen. De eindbeslissing om de minderjarige onder te brengen
bij een familielid moet worden genomen door de voogd. De voogd kan evenwel
onder meer FEDASIL, de partner van FEDASIL en vooral de leiding van het centrum
betrekken bij de evaluatie van de bekwaamheid van de familieleden om de
minderjarige onder hun hoede te nemen, evenals bij de organisatie van het traject.

2. Welke zijn de gegevens van de drie soorten structuren voor asielzoekers?
a. De acht federale structuren:
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Kapellen : kan 36 minderjarigen opvangen. Het bijzondere van dit centrum is dat het
een project « peters en meters » heeft opgestart. Het doel van dit project is gezinnen
te vinden die bereid zijn om voor de minderjarige te zorgen tijdens hun vrije tijd. Deze
gezinnen verwelkomen de minderjarigen zodat ze deelnemen aan het dagelijks
leven van die gezinnen, en de kans krijgen om de taal te leren maar ook zich
vertrouwd te maken met onze cultuur en zich te integreren.
Opvangcentrum voor Vluchtelingen te Kapellen
Kazerneweg 35 - 2950 Kapellen
Tel.:03.660.19.19 / GSM: 0486.88.71.78 - Fax : 03.660.19.40
Contactpersoon: Steven SMITS
E-mail : steven.smits@fedasil.be
Sint-Truiden (Bevingen): kan 60 minderjarigen opvangen. Net als in de andere
opvangstructuren trachten de begeleiders van het centrum de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen zo goed mogelijk op te vangen en helpen ze hen om
zich aan te passen aan de Belgische maatschappij. De minderjarigen leven in een
aparte groep en worden begeleid door een speciaal team dat bestaat uit sociale
assistenten (een sociaal assistent voor 20 minderjarigen) en opvoeders (een
opvoeder voor 4 minderjarigen).
Opvangcentrum voor Vluchtelingen te Bevingen
Montenakenweg 145 - 3800 Bevingen
Tel. : 011.69.75.21 – GSM: 0496/12.47.67 - Fax: 011.69.75.40
Contactpersoon : Anita PEUSTJENS
E-mail : anita.peustjens@fedasil.be
Het Klein Kasteeltje (speciale vleugel voor minderjarigen “CADE”: Centre for
Adolescents in Exile): kan zorgen voor de opvang van 40 minderjarigen.
De voornaamste taak van het CADE bestaat in de dagelijkse begeleiding van veertig
adolescenten. Deze jongeren verblijven in een aparte vleugel van het centrum. De
begeleiding is toegespitst op drie gebieden: de asielprocedure, opgevolgd door drie
sociaal assistenten die de veertig dossiers onder elkaar verdelen; de
schoolbegeleiding door de coördinatrice van de dienst; de dagelijkse begeleiding
door elf opvoeders die bij toerbeurt 24 op 24 uur aanwezig zijn.
Opvangcentrum voor vluchtelingen Klein Kasteeltje (CADE)
Negende Linielaan 27 - 1000 Brussel
Tel: 02.250.04.76 – 02.250.04.72 – Fax: 02.250.04.84
Contactpersonen: Joyeuse UWINGABIYE
E-mail: joyeuse.uwingabiye@health.fgov.be
Florennes: (Dienst “S'Acc'Ados” voor
minderjarigen opvangen en begeleiden.

niet-begeleide

minderjarigen):

kan

40

Centre d‟accueil pour réfugiés de Florennes
Rue de Rohan Chabot, 120 - 5620 Florennes
Tel: 071.68.11.00 – Fax: 071.68.11.05
Contactpersoon : Bruno WYNANDS
E-mail: saccados@yahoo.fr ; saccados@yahoo.fr
Jodoigne (“CAP‟ADOS” voor niet-begeleide minderjarigen): kan 22 minderjarigen
opvangen. Het doel is hen vooreerst op te vangen en te huisvesten op een plaats
waar zij veilig zijn en zich veilig voelen en hen tevens bij te staan in alle stappen die zij
ondernemen.
Centre d‟accueil pour réfugiés de Jodoigne
Chaussée de Hannut, 141 - 1370 Jodoigne

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

149

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Tel: 010.47.66.42 – 010.47.66.43 – Fax: 010.47.66.71
Contactpersoon: Khalid BELHAOUMI
E-mail: khalid.belhaoumi@fedasil.be
Rixensart : kan 20 minderjarigen opvangen. De sociale dienst is belast met het eerste
onthaal van de bewoners: uitleg over de werking van het "huis", over de
asielprocedure, de leefregels in België,... Vervolgens volgt elke sociaal assistent de
asielprocedure van de bewoners op tijdens hun verblijf in het centrum en geeft hen
de nodige hulp. Tenslotte begeleidt de sociaal assistent hen in al de stappen die zij
ondernemen wanneer zij het centrum verlaten (zoeken van huisvesting,...).
Centre d‟accueil pour réfugiés de Rixensart
rue du Plagniau, 1 - 1330 Rixensart
Tel: 02.655.10.22 - Fax: 02.652.34.69
Contactpersoon: Hyppolite KISONDE
Email: hippolyte.kisonde@fedasil.be
Morlanwez : kan 22 minderjarigen opvangen. De dienst niet-begeleide minderjarigen
(de coördinator, de sociaal assistenten en de opvoeders) zorgen voor een specifieke
begeleiding van 22 minderjarige niet-begeleide asielzoekers. Een speciaal
huishoudelijk reglement is van toepassing en aangepaste activiteiten worden
georganiseerd, met name dankzij de permanente aanwezigheid van opvoeders .
Centre d‟accueil pour réfugiés de Morlanwez
Chaussée de Mariemont, 92 - 7140 Morlanwez
Tel.: 064.23.96.55 - Fax: 064.23.96.60
Contactpersoon: Fabian DELOBBE
E-mail : fabian.delobbe@fedasil.be

b. De vier LOI* van het collectieve type
Assesse – Ieper – Wervik – Gembloux: kunnen in totaal 66 minderjarigen opvangen.
Centre MENA Assesse: kan 20 minderjarigen opvangen
Rue de Lustin, 50 - 5330 Maillen
Tel. 083.21.83.76 - Fax 083.21.83.77
Contactpersoon: Danièle CRUTZEN
E-mail : Menaassesse@skynet.be
Opvangcentrum De Lier in Ieper: kan 17 minderjarigen opvangen
Opvangcentrum De Lier - Poperingseweg 28c
8900 Ieper
Tel. 057.46.95.53 - Fax 057.46.95.98
Contactpersoon: Tinne DESMET
E-mail: tinne.desmet@onstehuis.net
Opvangcentrum De Bilck in Wervik : kan 16 minderjarigen opvangen
Opvangcentrum De Bilck
Scherpenheuvelstraat 29 - 8940 Wervik
Tel. 056.20.36.27 - Fax 056.20.47.61
Contactpersoon: Steven STOCKMAN
E-mail: steven.stockman@onstehuis.net
Centre “El Paso” (vroeger Fondation Joseph Denamur) (hangt eveneens af
van de Franse Gemeenschap): kan 38 minderjarigen opvangen : 25
gefinancierd door FEDASIL* en 13 door de SAJ*
Rue de Mazy, 1 - 5030 Gembloux
Tel. : 081.62.55.00 - Fax : O81.61.17.66
Contactpersoon: Laetitia MAGINOT
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E-mail : l.maginot@associationdenamur.be
LOI – opvang “ begeleide zelfstandigheid” :
LOI Stabroek : kan 15 minderjarigen opvangen
Kerkstraat 35 - 2940 Stabroek
Contactpersoon : Frank MAFRANS
Tel.: 03.660.09.82 - Fax : 03.317.18.90
E-mail : Loi@ocmwstabroek.be
LOI Puurs: kan 8 minderjarigen opvangen
Palingstraat 50 – 2870 Puurs
Contactpersoon: Sam MAMPAEY
Tel.:03.890.15.63
E-mail: loi@ocmwpuurs.be
LOI Vosselaar: kan 8 minderjarigen opvangen
Polk 64 – 2350 Vosselaar
Contatpersoon: Leen VAN SCHAEREN ; Greet SEVERYNS
Tel.: 014.60.08.59
E-mail: leen.vanschaeren@ocmwvosselaar.be ;
greet.severyns@ocmwvosselaar.be
LOI Sint-Amands: kan 3 zwangere minderjarigen opvangen
Contactpersoon: Sam MAMPAEY
Tel.:03.889.62.59 – GSM:0473/37.23.41
E-mail: loi@ocmwpuurs.be
LOI Geel: kan 17 minderjarigen opvangen
Stationstraat 27 – 2440 Geel
Contactpersoon: Annemie FOBLETS
Tel.: 0498.17.14.12 – Fax: 014.57.01.72
E-mail : annemie.foblets@ocmwgeel.be
LOI Wommelgem: kan10 minderjarigen opvangen
Handboogstraat 36 – 2160 Wommelgem
Torenstraat 111
Contactpersoon: Tom VAN DE GEUCHTE
Tel.: 03.355.50.50 – Fax: 03.353.12.53
Email : vandegeuchte@hotmail.com
LOI Heist-op-den-Berg: kan 10 minderjarigen opvangen
Stationstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Contactpersoon: Ilse VERBEECK
Tel. : 015.24.93.50 – Fax: 015.25.15.36 ; 015.25.79.79
E-mail: ilse.verbeeck@ocmw-heist-op-den-berg.be
LOI Philippeville: kan 4 minderjarigen opvangen
Rue du Moulin, 48 - 5600 Philippeville
Bureau : rue du Château d‟eau, 30 – 5600 Philippeville
Contactpersoon: Raynald MONNEAUX
Tel. : 071.66.06.50 – Fax : 071.66.06.53
E-mail : monneaux.raynald@hotmail.com
LOI Kruibeke: kan 6 minderjarigen opvangen
G. de Cremerstraat 24-26 – 9150 Kruibeke (Rupelmonde)
Contactpersoon: Annelies NYS ; Nathalie DE KERF
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Tel. : 03.740.96.24 – Fax : 03.740.96.24
Email : loi.ocmwkruibeke@pandora.be
LOI Alken
Papenakkerstraat 5 – 3570 Alken
Contactpersoon: Bart COOLS
Tel. : 011.59.06.70 – Fax : 011.59.29.55
E-mail : bart.cools@publilink.be
Het verschil tussen een LOI van het collectieve type en een LOI die opvang “voor
begeleide zelfstandigheid” organiseert (eveneens “transitopvang” genoemd) ligt bij
de doelgroep:
-

de LOI van het collectieve type vangen minderjarigen op die net zijn
aangekomen in België en die in de meeste gevallen al in transit zijn
opgevangen door het opvangcentrum van Neder-Over-Heembeek of
Steenokkerzeel. Een LOI van
het collectieve type lijkt op een klein
opvangcentrum en de begeleiding is daar zeer intensief.

-

de LOI voor “begeleide zelfstandigheid” (transitopvang) vangen enkel
jongeren op die minstens 16 jaar oud zijn en die al minstens zes maanden in
een LOI van de het collectieve type of in een ander opvangcentrum
verbleven hebben. Die jongeren leven onder elkaar of bij een gezin (waar ze
dan hun eigen kamer hebben). Deze jongeren zijn in principe bijna volledig
zelfstandig en ze worden minder intensief begeleid. In principe houdt een
sociaal assistent van het OCMW zich voltijds bezig met 8 jongeren. „s Nachts is
er geen begeleiding.

c. De vier structuren van het Belgische Rode Kruis – Rode Kruis Vlaanderen :
RODE KRUIS :
Contactpersoon: Liliane SOMERS ; Hilde VANGASTEL
Tel. : 015/44.35.48 – Fax. : 015/44.33.06
Email : liliane.somers@rodekruis.be ; hilde.vangastel@rodekruis.be
Deinze : kan 17 minderjarigen opvangen
Opvangcentrum voor Vluchtelingen « Goed te Wallebeke »
Beekstraat 119 - 9800 Deinze
Tel. 09.282.76.58 - Fax 09.282.28.41
Lanaken : kan 24 minderjarigen opvangen
Opvangcentrum voor Vluchtelingen « Ter Dennen »
Molenbergstraat 101 - 3620 Lanaken
Tel. 089.71.14.76 - Fax 089.71.16.77
Sint-Niklaas : kan 20 minderjarigen opvangen
Kasteelstraat 8 - 9100 Sint Niklaas
Tel. 03.778.88.20 - Fax 03.778.29.84
Eeklo: kan 10 minderjarigen opvangen
Opvangcentrum Eeklo
Pokmoer 1A
9900 Eeko
Tel.: 09.376.78.60 - Fax: 09.327.08.44
Minderjarigen die slachtoffer zijn van mensenhandel worden opgevangen in het
centrum Esperanto (Franse Gemeenschap) en „T Huis en Minor „N Dako (Vlaamse
Gemeenschap) (zie de gegevens hieronder).
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SYNTHESEFICHE

Opvangnetwerk voor minderjarige asielzoekers
 8 federale structuren:
In Brussel
 Het Klein Kasteeltje
In Vlaanderen
 Kapellen
 Bevingen
 Arendonk
In Wallonië
 Florennes
 Jodoigne
 Rixensart
 Morlanwez
 4 centra van het Rode Kruis:
 Deinze
 Lanaken
 Sint Niklaas
 Eeklo
 4 LOI met collectieve structuren
In Vlaanderen
 De Lier in Ieper
 De Bilck in Wervik
In Wallonië
 Assesse
 Gembloux
 10 LOI voor begeleide zelfstandigheid :
 Stabroek
 Philippeville
 Plus 8 andere
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3. Welke opvangstructuren bestaan er voor niet-asielzoekers?
De opvangwet van 12 januari 2007 en het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot
vastlegging van het stelsel en de werkingsregels voor de centra voor observatie en
oriëntatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voorzien dat nietbegeleide minderjarige vreemdelingen, ook niet-asielzoekers, eerst voor een periode
van maximaal vijftien dagen (éénmaal verlengbaar) verblijven in een observatie- en
oriëntatiecentrum. Artikel 7 van dit KB voorziet dat, indien er geen specifieke en meer
aangepaste opvang is gevonden na afloop van deze termijn van 15 dagen, de nietbegeleide minderjarigen overgebracht worden naar de meest geschikte
opvangstructuur van Fedasil of een partner van Fedasil (bijvoorbeeld opvangcentra
van het Rode Kruis). Deze regeling is ongeacht het statuut van de niet-begeleide
minderjarigen, dus ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asiel
hebben aangevraagd, krijgen vervolgopvang binnen Fedasil indien er geen opvang
binnen de gemeenschappen mogelijk is.
In principe kan elke opvangstructuur van de SAJ of het CJB niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen opvangen. Nochtans zijn sommige opvangstructuren
meer gespecialiseerd in de opvang van deze minderjarigen dan andere:
In de Vlaamse Gemeenschap112
Overeenkomstig de dienstnota van 21 maart 2006 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, kunnen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in principe enkel
opgevangen worden in een van de drie instellingen van de Bijzondere Jeugdbijstand
die specifiek werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, met name
Minor Ndako te Anderlecht, Juna te Aalst en Joba te Antwerpen. Daarnaast blijft
opvang in pleeggezinnen ook mogelijk.
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in Juna of in Minor Ndako worden
opgevangen, worden in principe na enige tijd doorverwezen naar andere
opvangmogelijkheden. Voor deze vervolgopvang komen alle opvangmogelijkheden
binnen de Bijzondere Jeugdzorg in aanmerking.
Vzw Juna (vroeger ‟t Huis)
Spaarzaamheidsstraat 29 - 9300 Aalst
Tel. : 053.70.99.79 - Fax : 053.77.75.21
e-mail : info@juna-vzw.eu
Dit centrum kan 20 minderjarigen opvangen, en enkel minderjarige vreemdelingen
die geen asielaanvraag hebben ingediend (meer in het bijzonder kinderen die het
slachtoffer zijn van mensenhandel, jongeren die op doorweg zijn naar een andere
bestemming of jongeren zonder papieren). De gemiddelde leeftijd van deze
jongeren is 14 jaar. Dit centrum zorgt voor minderjarigen tijdens een eerste
integratieperiode, die doorgaans 6 tot 8 maanden duurt. Daarna worden zij
verwezen naar pleeggezinnen of naar een opvangcentrum. Voor de oudere
kinderen is begeleide huisvesting ook een goede oplossing.
Minor „N Dako
Vogelenzangstraat 76 – 1070 Anderlecht
Tel.: 02.503.56.29 - Fax : 02.503.47.45
E.mail : minorndako@skynet.be ; info@minor-ndako.be
Website : www.minor-ndako.be
Dit centrum biedt niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opvang, voorlichting,
huisvesting en begeleiding. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan minderjarigen
die slachtoffer zijn van mensenhandel en/of minderjarigen die economisch of
dienstnota 2006-01 van 21 maart 2006 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bijzondere
Jeugdbijstand, betreffende de opvang van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de Bijzondere Jeugdzorg en
mededeling van 15 juni 2006 betreffende de interpretatie van de dienstnota 2006-01.
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seksueel worden uitgebuit. Het centrum begeleidt 20 jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Daarnaast heeft Minor Ndako ook plaats voor Begeleid Zelfstandig Wonen voor 16
minderjarigen vanaf 17 jaar. Tot slot opent Minor Ndako vanaf 1 december 2007 een
opvang specifiek voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Minor „N Dako is een open centrum dat erkend is in het kader van de jeugdbijstand
van de Vlaamse Gemeenschap. De Jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg (CBJ*) beslist over de plaatsing van de jongere in dit centrum. Tijdens het
verblijf en de begeleiding wordt samen met de minderjarige en zijn voogd gezocht
naar de beste oplossing voor de toekomst : een andere instelling, begeleide
huisvesting, plaatsing bij een pleeggezin of adoptie, terugkeer naar het land van
herkomst …

JOBA Thuisbegeleiding (begeleiding zelfstandig wonen*)
Kloosterstraat113 - 2660 Hoboken
Tel.: 03.825.21.07 / GSM: 0498.12.26.97 - Fax: 03.830.33.14
Web site : http://users.pandora.be/dehand E-mail : tb.joba@telenet.be
De dienst Jeugdbijstand van Hoboken heeft een systeem van begeleide huisvesting
opgezet dat zich onder meer richt tot niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De
jongere leert er zelfstandig te worden maar krijgt tegelijk nog hulp en bijstand van
verschillende diensten en personen. Deze vorm van opvang richt zich tot alle nietbegeleide minderjarigen met gelijk welk statuut, vanaf de leeftijd van 17 jaar.
Voor de minderjarigen die jonger zijn dan 17 jaar heeft de dienst een andere
opvangformule opgezet « de tussenstap » : de niet-begeleide minderjarigen worden
opgevangen door een steungezin dat vervolgens deel kan uitmaken van het
persoonlijk netwerk van de jongere.
Verder heeft de “Federatie Pleegzorg” een project op touw gezet voor de opvang
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in pleeggezinnen.
Federatie Pleegzorg
Ravenstraat 98 - 3000 Leuven
Tel: 016.23.97.75 - Fax: 016.23.83.62
Email: info@pleegzorgvlaanderen.be
Website : www.pleegzorgvlaanderen.be
In de Franse Gemeenschap
Association Joseph Denamur
(eveneens LOI* van het OCMW van Gembloux)
Rue de Mazy, 1 - 5030 Gembloux ; Tel. : 081.62.55.00 –
Fax : 081.61.17.66 ; E-mail : m.fizaine@associationdenamur.be
Dit centrum kan in totaal 38 minderjarigen opvangen, maar slechts 13 plaatsen
worden betaald door de Gemeenschappen (de 25 andere plaatsen worden
gefinancierd door FEDASIL*). Activiteiten : opvang, huisvesting en begeleiding van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Psychosociale hulp, administratieve en
juridische begeleiding, opvoedkundige hulp, medische follow-up, schoolbegeleiding
en opleiding, organisatie van de terugkeer.
De doelstellingen zijn :
Zorgen voor begeleiding van de minderjarige op alle vlakken (school, medisch,
psychologisch, sociaal, juridisch);
De minderjarige begeleiden bij zijn evolutie; meewerken aan het zoeken naar een
passende duurzame oplossing in de mate dat ze door hun ervaring de elementen
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ontwaren die nuttig zijn om te bepalen wat in het belang van de minderjarige is.
Niettemin is alleen de voogd bevoegd om aan de Dienst Vreemdelingenzaken een
voorstel van duurzame oplossing te doen;
Zorgen voor een gestructureerd dagelijks leven alsook voor deelname aan
groepsactiviteiten;
Werken met een ervaren multidisciplinair team en zorgen voor een evaluatie en
een voortgezette opleiding;
De jongere te leren hoe hij kan leven in onze cultuur zonder nochtans zijn eigen
identiteit te verliezen of te verloochenen en ook de eventuele terugkeer naar het
land van herkomst voorbereiden.
Le centre Esperanto
BP 25 - 6500 Beaumont
Tel. : 078.15.38.91 / GSM : 0473.400.066 - Fax : 078.15.15.46
Responsable : Denis XHROUET
E-mail: esperantomena@hotmail.com ; contact@esperantomena.org
Het adres wordt geheim gehouden omdat dit “beveiligd” centrum kinderen die het
slachtoffer zijn van mensenhandel opvangt. Het centrum kan zorgen voor 15
minderjarigen.
Er zijn niet veel gespecialiseerde centra en ze zijn dan ook dikwijls volzet. De voogd
moet dan een beroep doen op een ander centrum van de SAJ* of het CBJ*. Om de
gegevens te kennen van alle centra moet telefonisch contact worden opgenomen
met de verschillende SAJ‟s en CBJ‟s van elke provincie of de website van ‟Aide à la
Jeunesse‟ (www.cfwb.be/aide-jeunesse) of van de Bijzondere Jeugdbijstand
(http://adressen.vlaanderen.be raadplegen onder de rubriek « Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur », vervolgens « Administratie Gezin en Maatschappelijk
Welzijn », en dan « Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand »).
SAJ
Aarlen: Rue J. Netzer 1, bloc A, 2ème étage à 6700 Arlon - Tel. : 063.22.19.93
– Fax : 063.23.46.08 – E-mail : saj.arlon@cfwb.be - dienst open van maandag
tot vrijdag van 8u30‟ tot 12u30‟ en van 13u30‟ tot 17u
Brussel: Rue de commerce 68A – 1080 Bruxellles - Tel. : 02.413.39.18 – Fax :
02.413.38.42 – E-mail : saj.bruxelles@cfwb.be - dienst open van 9u30‟ tot
12u30‟ op maandag en vrijdag en van 13u30‟ tot 16u30‟ op dinsdag,
woensdag en vrijdag – telefonische inlichtingen van maandag tot vrijdag
van 9u30‟ tot 12u30‟ en van 13u30‟ tot 17u.
Charleroi : Site St Charles, Rue de la Rivelaine, 7 à 6061 Montignies-surSambre – Tel. : 071.27.73.00 – Fax : 071.27.73.39 – E-mail :
saj.charleroi@cfwb.be - dienst open van maandag tot vrijdag van 13u30‟
tot 17u en van 13u30‟ tot 17 u.
Dinant : Rue E. Dupont, 24 te 5500 Dinant – Tel. : 082.22.38.89 / 082.22.43.88 –
Fax : 082.22.55.08 – E-mail : saj.dinant@cfwb.be – telefonische inlichtingen
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u30‟ tot 16u30‟ en sociale
permanentie van 13u tot 17u.
Huy : Rue du Marché, 31 à 4500 Huy – Tel. : 085.25.54.23/24 – Fax :
085.23.47.24 – E-mail : saj.huy@cfwb.be - dienst open op maandag, dinsdag
en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag en donderdag van 14u tot 17 u
Liège : Place Xavier Neujean, 1 à 4000 Liège –Tel. : 04.220.67.20/21 – Fax :
04.221.04.57 – E-mail : saj.liege@cfwb.be - dienst open van maandag tot
vrijdag van 9 u tot 12 u en van 13u30‟ tot 17u.
Marche : Avenue de la Toison d‟Or, 94 à 6900 Marche-en-Famenne – Tel. :
084.31.19.42 – Fax : 084.31.63.41 – E-mail : saj.marche@cfwb.be - dienst
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open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en telefonische inlichtingen
van 9 tot 12 u en van 13u30‟ tot 17u.
Mons : Esplanade du Dragon, 411 à 7000 Mons – Tel. : 065.39.58.50 – Fax :
065.84.24.78 – E-mail : saj.mons@cfwb.be - dienst open van maandag tot
vrijdag van 9 u tot 12u‟30 en telefonisch inlichtingen van 13u30‟ tot 16u30‟.
Namur : Place Monseigneur Heylen, 4 te 5000 Namur – Tel. : 081.23.75.75 –
Fax : 081.22.72.16 – E-mail : saj.namur@cfwb.be - dienst open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 12 u en telefonische inlichtingen van 9 tot 12 u en van
13u30‟ tot 17 u.
Neufchâteau : Rue de la Victoire, 64 A à 6840 Neufchâteau – Tel. :
061.41.03.80 – Fax : 061.27.96.94 – E-mail : saj.neufchateau@cfwb.be - dienst
open van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12u30‟ en van 13u30‟ tot 17 u
Nivelles : Rue Cheval Godet, 8 te 1400 Nivelles- Tel. : 067.89.59.60 – Fax :
067.84.18.16 - E-mail : saj.nivelles@cfwb.be - dienst open op dinsdag,
woensdag en vrijdag 9 u tot 12 u en op maandag en woensdag van 13 u
tot 17 u
Tournai : Rue du Becquerelle, 21 à 7500 Tournai – Tel.: 069.53.28.40/41 – Fax :
069.84.39.01 – E-mail : saj.tournai@cfwb.be - dienst open van maandag tot
vrijdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u
Verviers : Rue du Palais, 27 à 4800 Verviers – Tel. : 087.29.90.30 – Fax :
087.22.16.18 – E-mail : saj.verviers@cfwb.be - dienst open van 9 tot 12 u en
van 13u30‟ tot 17 u en telefonische inlichtingen van 9 tot 12 u en van
13u30‟ tot 16 u.

De gegevens van de verschillende centra kunnen ook gevonden worden op de site
www.guidesocial.com.
In de Vlaamse gemeenschap is het CBJ van de woonplaats van de voogd
(niet van de niet-begeleide minderjarige) bevoegd. De voogd dient dus
contact op te nemen met het CBJ van de provincie van zijn woonplaats.
CBJ
Aalst: Keizersplein 40 A, bus 2 9300 Aalst – Tel. : 053.76.87.10 – Fax:
053.76.87.46
Antwerpen: Frankrijklei 38 te 2000 Antwerpen – Tel. : 03.205.60.20 – Fax:
03.231.95.83
Brugge: Gistelse Steenweg 300 te 8200 Brugge – Tel. : 050.30.12.30 – Fax :
050.30.12.31
Dendermonde: Noordlaan 111/2 te 9200 Dendermonde – Tel. 052.25.07.60 –
Fax: 052.21.32.72 – E-mail: cbj-dendermonde@wvg.vlaanderen.be Telefonische inlichtingen: alle weekdagen van 9 tot 12 u en van 14 tot 17 u
en bezoek liefst op afspraak.
Gent-Eeklo: Ferdinand Lousbergkaai 106, bus 20 te 9000 Gent – Tel. :
09.235.32.00 – Fax : 02.235.32.39
Brussel-Halle-Vilvoorde: Leuvenseplein 12 te 1000 Brussel - Tel.: 02.211.35.60 –
Fax : 02.219.39.59 - E-mail: cbj.brussel@vlaanderen.be ;
cbj.hallevilvoorde@vlaanderen.be
Web site : www.vlaanderen.be/ned/sites/vldag/ combijzjeugdz_brussel –
openingsuren : van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur
Hasselt : Thonissenlaan 90 te 3500 Hasselt
Tel.: 011.29.50.40 – Fax: 011.22.96.02
Ieper, Veemarkt 11 te 8900 Ieper – Tel.: 057.22.08.00 – Fax: 057.21.54.28
Kortrijk, Passionistenlaan 82 te 8500 Kortrijk
Tel.: 056.23.60.30 – Fax: 056.21.83.93
Leuven: Wieringstraat 2A te 3000 Leuven
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Tel.: 016.31.45.10 – Fax: 016.31.45.30
Maaseik: Walstraat 21 bus 1 te 3680 Maaseik
Tel.: 089.56.00.40 – Fax : 089.56.00.51
Mechelen: Zwartzustervest 21 bus 2 te 2800 Mechelen
Tel.: 015.28.68.40 – 03.222.60.78 – Fax: 015.41.77.83
Oostende: Torhoutsesteenweg 699 te 8400 Oostende
Tel.: 059.25.55.75 - Fax: 059.25.55.80
Oudenaarde: Doornikse heerweg 136 te 9700 Oudenaarde
Tel.: 055.23.05.20 – Fax: 055.23.05.22
Roeselare-Tielt : Zuidforeest 11C te 8800 Roeselare
Tel.: 051.26.58.60 - Fax: 051.26.58.70
Sint-Niklaas: Casinostraat 24 te 9100 Sint-Niklaas – Tel. 03.778.89.10 – Fax :
03.778.89.30 – E-mail : cbj.sintniklaas@vlaanderen.be – Telefonische
inlichtingen : alle weekdagen van 9 tot 12 u en van 14 tot 17 uur en bezoek
liefst op afspraak.
Tongeren: Schuttersgang 38 te 3700 Tongeren
Tel.: 012.39.02.77 – Fax: 012.23.97.92
Turnhout : Graatakker 189 te 2300 Turnhout - Tel: 014.63.93.33 - Fax:
014.63.93.30, van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u
Veurne-Diksmuide : Statieplaats 8 te 8630 Veurne – Tel.: 058.28.00.50 - Fax:
058.28.00.60

Een minderjarige wiens asielaanvraag werd afgewezen en die niet kan worden
gehuisvest in een opvangcentrum of in een instelling van de SAJ of het CBJ, heeft
geen andere keuze dan alleen te gaan wonen (dat hangt uiteraard ook af van zijn
leeftijd). In dat geval – ongeacht zijn situatie – kan hij een aanvraag richten tot het
OCMW voor sociale bijstand (zie het gedeelte « sociale bijstand van het OCMW »,
bladzijde 277 en volgende).

C. Wat na de 2 fasen?
De opvang in 3 fasen is nog niet officieel. Toch is daarin al gedeeltelijk voorzien in
bepaalde regio‟s (cf. Alken, Philippeville, …). In de derde fase wordt aansluitend op
de structuren van de tweede fase ook zelfstandig wonen georganiseerd (OCMW en
een gemengde formule tussen de gemeenschappen en de door FEDASIL
gesubsidieerde vzw MENTOR Escale).
4. Welke huisvesting wanneer de asielaanvraag is afgewezen?
Indien de asielaanvraag van de minderjarige wordt afgewezen, blijft hij meestal in de
(door FEDASIL* beheerde) opvangstructuur waarin hij verbleef tijdens de
asielprocedure, en dit totdat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Daartoe vraagt FEDASIL de voogd wel, samen met de advocaat, de nodige stappen
te ondernemen om een geldige verblijfstitel te verkrijgen. Tijdens de maand nadat de
toekenning van de vluchtelingenstatus is geweigerd, stelt de voogd zich actief en
coöperatief op ten aanzien van de maatschappelijk werkers van het centrum om een
oplossing te vinden voor een geldig verblijf als alternatief voor de afgewezen
asielaanvraag.
Indien de asielaanvraag van de minderjarige is afgewezen, wordt een bevel tot
terugbrenging afgegeven aan de voogd. De voogd kan het Bureau Minderjarigen
van de directie Toegang en Verblijf vragen dat zijn pupil in aanmerking wordt
genomen voor de bepalingen van de omzendbrief van 15 september 2005.
Aldus kan de minderjarige wettig in België verblijven en verder opvang en huisvesting
genieten in een centrum tot aan de afloop van het bevel tot terugbrenging.
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5. Welke opvang voor jongeren die uit een centrum verdwijnen en daarna weer
opduiken ?
Voor asielzoekers voorziet de opvangwet in materiële hulp voor de duur van de
procedure. De voorwaarden om in een centrum te verblijven (geen gevaar vormen
voor andere jongeren, …) zijn van toepassing. Voor jongeren die geen asielzoekers
zijn, is nog niet uitgemaakt in welke opvangstructuur zij zullen worden ondergebracht.

SYNTHESEFICHE

Gespecialiseerde opvang in een gemeenschapscentrum van
niet-begeleide minderjarigen die geen asiel hebben
aangevraagd of wiens asielaanvraag werd afgewezen
 Te Brussel
 Minor „N Dako
 In Vlaanderen
 Juna te Aalst
 JOBA te Hoboken
 + de centra van de Bijzondere Jeugdbijstand
 In Wallonië
 Gembloux
 Esperanto
 + de centra van de „Aide à la Jeunesse‟
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6. Welke dringende huisvesting bieden de verenigingsstructuren overal in
België ?
SOS Jeunes
Hulpverlening aan jongeren in hun eigen leefomgeving. 24-uursopvang voor jongeren
in een probleemsituatie. Een luisterend oor, informatie, sociale begeleiding en
kortstondige huisvesting. Als er geen andere oplossing is, wordt gezorgd voor
nachtopvang voor maximaal 72 uur zodat een complexe situatie tijdelijk wordt
opgevangen.
SOS Jeunes
Mercelisstraat 27 te 1050 Brussel
Tel. : (24 u./dag): 02.512.90.20 – Tel. directie: 02.512.90.38 – Fax: 02.502.22.60
E-mail: contact@sosjeunes.be
Synergie 14
Het “schakelproject” van Synergie 14 is in de eerste plaats bedoeld voor nietbegeleide minderjarige vreemdelingen.
Synergie 14
J. Van Volsemstraat 33 te 1050 Brussel
Tel. : 02.646.96.70 – GSM: 0477.64.31.06 – Fax: 02.646.96.80
Site internet: www.Synergie14.be
Dit project voorziet onder meer in:
- vier voorzieningen voor dringende huisvesting naar gelang van de
beschikbare plaatsen en de situatie van de minderjarige;
- een ontmoetingsruimte waar NBMV‟s vrijuit kunnen spreken en gesprekken
kunnen voeren met volwassenen die zelf ook het harde leven als banneling
hebben meegemaakt en moeilijkheden hebben gehad bij hun opvang en
hun integratie;
- een ruimte voor de uitwerking van hun persoonlijke projecten;
- een aangename ontmoetingsplaats voor de NBMV‟s en hun voogden;
- activiteiten en diensten: opvang, oriëntatie, begeleiding, workshops, tijdelijke
huisvesting, toegang tot internet, telefoon, sanitaire installaties, wasserij, …;
- een
weekenduitstap
buiten
Brussel
éénmaal
per
maand.
Het schakelproject wordt uitgebreid; eind september zal Synergie 14 ook beschikken
over een project met 3 fasen:
1) dringende huisvesting voor maximaal één week. Daarna kan de minderjarige
afhankelijk van zijn situatie, zijn capaciteiten en zijn wil om een levensproject tot stand
te brengen, starten met fase twee;
2) crisisbeheer met begeleid zelfstandig wonen gedurende twee maanden. Van deze
periode wordt gebruik gemaakt om de administratieve situatie van de minderjarige te
regelen (verblijf, schoolgaan, aanvraag voor sociale hulpverlening, … ), maar ook om
uitvoeriger te werken aan zijn project en de mogelijkheden en beperkingen ervan te
onderzoeken. Dan kan worden overgegaan naar fase drie;
3) zelfstandig wonen in een woning voor vier jongeren gedurende zes maanden. Op
die manier kan door observatie van de jongere worden nagegaan of hij in staat is om
zelfstandig te wonen en voor zichzelf te zorgen.
Abaka
Crisiscentrum voor adolescenten tussen 12 en 18 jaar. Abaka biedt een luisterend oor,
een ontmoetingsruimte, hulp, begeleiding en eventueel huisvesting.
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Abaka
Goffartstraat 105 te 1050 Ixelles (Elsene)
Tel. : 02.640.07.11 – GSM: 0472.75.27.55 – Fax: 02.647.96.19
E-mail: info@abaka.be
Abaka is dag en nacht telefonisch bereikbaar. De dienst is erkend door de Franse
Gemeenschap en werkt, zonder mandaat, met de instemming van de jongere. De
medewerkers luisteren in alle vertrouwelijkheid naar de jongeren en vangen hen op
en informeren en begeleiden hen. Het team van het centrum bevordert op basis van
de gedane observaties en het project van de jongere de samenwerking met de
voogd, de andere betrokken personen en het verenigingsnetwerk.
Abaka streeft met name naar netwerkvorming.
De duur van de follow-up staat los van de opvang en kan zich met de instemming
van de jongere uitstrekken in de tijd. Maximaal 5 jongeren kunnen er verblijven. De
maximumduur van de huisvesting is 5 weeknachten.
Point jaune
Deze vereniging is gelegen in het centrum van Charleroi en biedt alle dagen van de
week, zowel overdag als ‟s nachts, opvang.
Point jaune
Rue du Palais 12 te 6000 Charleroi
Tel. : 071.33.32.00/02 – Fax: 071.30.40.07
E-mail: point-jaune@skynet.be
Point jaune hanteert volgende principes: vrijwillig verblijf van de jongere,
vertrouwelijkheid, respect voor de persoon van de jongere, informatie over zijn
rechten en plichten, en verantwoordelijkheidsbesef.
De vereniging verleent volgende diensten: opvang, een luisterend oor, oriëntatie,
begeleiding, samenwerking met het officiële onderwijssysteem, mogelijkheid tot
huisvesting waarin het specifieke AMO-besluit voorziet (maximaal 2 nachten), …
Centrum el Paso
Dringende huisvesting
Centrum el Paso
Rue de Mazy 1 te 5030 Gembloux
Tel. : 081.62.55.00 – Fax: 081.61.17.66
Contactpersoon: Laetitia MAGINOT
E-mail: l.maginot@associationdenamur.be
PINA -18
Pina-18 is de minderjarigenwerking van het stedelijk onthaalbureau.
Pina–18 staat in voor het toeleiden van minderjarige nieuwkomers naar
onthaalonderwijs en het motiveren en sensibiliseren van de ouders omtrent de
leerplicht en het recht op onderwijs.
Daarnaast verwijst Pina –18 ook door naar socio-culturele, welzijns- of
gezondheidsinstellingen. Hierbij werken zij nauw samen met de scholen uit het
Antwerpse en de CLB‟s.
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Doelgroep
-

5 jaar zijn (of ten laatste op 31 december van het lopen schooljaar 5 worden);

-

niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

-

onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te
kunnen volgen;

-

max. 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als
onderwijstaal;

-

een nieuwkomer zijn, d.w.z. max. één jaar ononderbroken in België verblijven.

Dus ook kinderen zonder papieren!
Werking
1. Werving
Kleuters worden geïnformeerd over kleuteronderwijs en krijgen een lijst met adressen
van scholen.
In functie van de leerplicht gebeurt een actieve werving. Leerplichtige nieuwkomers
krijgen een wervingsbrief in de eigen taal en kunnen bij Pina-18 terecht voor hulp in
het zoeken naar een school.
Kinderen die niet op school zitten krijgen een huisbezoek. Indien nodig wordt een
trajectbegeleiding opgestart om de ouders en of jongeren te motiveren of andere
drempels t.a.v. onderwijs weg te werken.
2. Permanenties
Elke werkdag van 13.00u - 16.00u kunnen anderstalige nieuwkomers bij Pina-18 terecht
zonder afspraak. Zij krijgen dan meer informatie over onderwijs, vrije tijd en waar zij
verder terecht kunnen.
3. Samenwerking scholen
Basisscholen krijgen informatie en worden ondersteund op vraag. Ook CLB en andere
partners kunnen bij Pina-18 terecht.
Met de 11 secundaire onthaalscholen werd een intensieve samenwerking opgezet.
De leerlingen worden opgevolgd op vlak van gezondheid, vrije tijd, aanwezigheid op
school, en de verdere doorstroom na het onthaalonderwijs. Dit gebeurt in onderling
overleg met CLB, vervolgschoolcoaches en andere partners.
Op vraag van de school gebeuren individuele gesprekken met de leerling in de
moedertaal.
4. Kwetsbare minderjarigen
Pina-18 heeft bijzondere aandacht voor:
-

minderjarigen zonder papieren
kinderen in precair verblijf
niet-begeleide minderjarigen
maatschappelijk kwetsbare minderjarigen
17-18 jarigen
Voor meer info kan u steeds terecht:
Onthaalbureau voor nieuwkomers, Atlas,
Carnotstraat 110 – 2060 Antwerpen
Tel.; 03.227.70.11
E-mail: Pina-18@stad.antwerpen.be
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7. Welke andere vormen van huisvesting bestaan er ?
De minderjarige kan uiteraard zelf huisvesting zoeken en zelf een oplossing vinden
voor de moeilijkheden die hij zal ondervinden (meestal zal hij een financieel probleem
hebben). Maar hij kan ook op verschillende manieren geholpen worden bij het
vinden van huisvesting.
i.

pleeggezinnen

Niet-begeleide minderjarigen kunnen ook ondergebracht worden in een pleeggezin
(dit zal vooral het geval zijn voor jonge kinderen): hetzij een gezin dat de jongere kent
(oom, tante), hetzij in een gezin dat gevonden wordt door een sociale dienst of door
een officiële instantie.
De hieronder vermelde hypotheses, zoals begeleiding door een OCMW en
uitzonderlijk en onder zeer beperkende voorwaarden ten laste neming door de SAJ of
het CBJ of de jeugdrechtbank, kunnen ook leiden tot opvang in een pleeggezin.
Er bestaan verschillende diensten die de pleeggezinnen kunnen begeleiden. Deze
diensten hebben een mandaat van ofwel het Comité Bijzondere Jeugdzorg, of van
de Jeugdrechter en de voogd moet zich dus eerst richten tot de SAJ* of het CBJ*
alvorens contact op te nemen met deze diensten.
Voor meer uitgebreide informatie betreffende pleeggezinnen zie:
-

in de Vlaamse Gemeenschap: de Federatie Pleegzorg die 25 diensten van
pleeggezinnen die erkend zijn door de Vlaamse regering in Vlaanderen en in Brussel
groepeert. De lijst van deze diensten vindt men op de website
www.pleegzorgvlaanderen.be onder de rubriek « Diensten voor pleegzorg ».

-

in de Franse Gemeenschap: de website van de „Direction générale de l‟Aide à la
Jeunesse‟, die concrete informatie bevat over wat een plaatsing in een pleeggezin
betekent, over de betrokken partijen, over de praktische procedures, over de
verplichtingen van de pleeggezinnen, over de subsidies die zij ontvangen en over
hun fiscaal statuut: http://www.cfwb.be/aide-jeunesse/htmlfam/plac1.ht. De
Fédération des Services de Placement familial is belast met de plaatsing van
minderjarigen in pleeggezinnen : http://www.plaf.be
De wettigheid of onwettigheid van het verblijf wordt niet in aanmerking
genomen in geval van plaatsing in een pleeggezin en dit is ook het geval
bij huisvesting in een instelling of begeleide huisvesting.
ii.

Begeleid zelfstandig wonen

Onder «begeleid zelfstandig wonen»* wordt verstaan dat een minderjarige zelfstandig
woont en tegelijk opvoedkundige bijstand krijgt van een of andere dienst.
Begeleid zelfstandig wonen kan op verschillende wijzen georganiseerd worden:
met hulp van het OCMW
Het OCMW kan de jongere helpen om zelfstandig te leven door indien nodig te
voorzien in een vorm van ondersteuning of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld gedaan
worden door de sociale dienst van het OCMW (sommige OCMW‟s hebben een
speciale «jeugddienst»), of een externe dienst (bijvoorbeeld een begeleidingscentrum
of een andere sociale dienst), of ook nog door een centrum dat erkend is door de
Gemeenschappen, zoals een JAC (Jongeren Advies Centrum) en een CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk) in de Vlaamse Gemeenschap, en een «C.O.E.» (centre
d'orientation éducative) of een «S.A.I.E.» (service d'aide et d'intervention éducative) in
de Franse Gemeenschap. Wat de voorwaarden voor toekenning van bijstand van
het OCMW betreft, zie deel 277 van dit vademecum.
door toedoen van een «plaatsingsdienst» van de jeugdzorg
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Het gaat hier ofwel om het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ*) in de Vlaamse
Gemeenschap of de “Service de l'Aide à la jeunesse” (SAJ*) in de Franse
Gemeenschap, ofwel om de Jeugdrechtbank.
De SAJ of het CBJ treden op in het kader van maatregelen met de instemming van
de jongere en de voogd. Het gaat hier om vrijwillige hulpverlening.
De jeugdrechtbank kan maatregelen opleggen. Dit is verplichte hulpverlening.
De rol van de SAJ of het CBJ is residueel. Deze diensten treden bijgevolg in principe
slechts op wanneer het OCMW bijstand weigert en/of in afwachting dat de jongere
op een meer passende wijze wordt geholpen (zie het deel « bijstand en bescherming
van de jeugd », bladzijden 294 en volgende).
De jeugdrechtbank kan slechts optreden in zeer beperkte gevallen, namelijk ingeval
de minderjarige een «als misdrijf omschreven feit » heeft gepleegd of ingeval de
vrijwillige hulpverlening niet georganiseerd kon worden en er een gevaarlijke situatie is
ontstaan.
De bevoegdheden en voorwaarden voor tussenkomst van deze twee organen zijn
geregeld door het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991, het
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de decreten
inzake bijzondere jeugdbijstand en door de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming (zie het deel « bijstand en bescherming van de jeugd », bladzijde
294 en volgende).
Een minderjarige mag toelating verleend worden om zich alleen ergens te vestigen en
hij kan dan worden bijgestaan door een dienst die erkend is door de Franse of
Vlaamse Gemeenschap die hem zal helpen met begeleid zelfstandig wonen.
De tussenkomst van de SAJ of van het CBJ of van de jeugdrechtbank houdt normaal
op wanneer de minderjarige de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op verzoek van de
jongere kan een verlenging worden verkregen tot de leeftijd van maximum 20 jaar in
de Franse Gemeenschap en maximum 21 jaar in de Vlaamse Gemeenschap, indien
het verzoek wordt ingediend voor zijn 18de verjaardag.
De minderjarige verblijft ofwel in een studentenkamer (beheerd door de instelling) of
in een autonoom appartement.
Diensten die zich specifiek bezighouden met begeleid zelfstandig wonen:
In de Franse Gemeenschap:
Mentor Escale
Opperstraat 19 - 1050 Brussel
Tel.: 02.505.32.32 – Fax: 02.505.32.39
E-mail mentorescale@skynet.be
Website: www.mentorescale.be
Les sentiers de la Varappe
Bodegemstraat 16 - 1000 Brussel
Tel.: 02.502.10.24 – Fax: 02502.68.87 E-mail : lavarappe@compaqnet.be
Open van 10 tot 14 u
COE generations
Rue de l‟empereur 15 – 1000 Brussel
Tel.: 02.241.72.72 – Fax: 02.241.05.86 E-mail: generation-COE@hotmail.com
Open van 9 u tot 17u30‟– opvang 24u/24
VZW Le Logis (SAAE)
Rue de la Manteline, 27 – 1332 Genval
Tel.: 02.653.43.51 – Fax: 02.653.93.94
Website: www.asbl-lelogis.be
E-mail: lelogis.genval@belgacom.net
L‟Amarrage - Aides aux maisons familiales
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Rue de la Croix, 68 – 1420 Braine-l'Alleud

Tel.: 02.384.05.38

In de Vlaamse Gemeenschap (Dienst voor Begeleid Zelfstandig Wonen) :
JOBA Thuisbegeleiding
Kloosterstraat 113 - 2660 Hoboken
Tel.: 03.825.21.07 / GSM : 0498.12.26.97 - Fax: 03.830.33.14
E-mail : tb.kjoba@telenet.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
CAW De Kempen
Paterstraat 47 - 2300 Turnhout
Tel.: 014.41.62.58 - Fax: 014.42.15.49
E-mail : bzw@cawdekempen.be
Openingsuren : dinsdag van 11 tot 13 u en donderdag van 13 tot 15 u
Joba Vluchtelingwerking voor Jongeren
Golfstraat 62 – 2610 Wilrijk
Tel.: 03.825.21.07
E-mail: wb.vlujoba@telenet.be
iii.
1.

huur van een appartement

Mag een minderjarige alleen wonen ? Mag hij een huurovereenkomst ondertekenen?

Ja, een minderjarige mag alleen wonen indien hij dit wenst.
iv. Vanaf de indiening van zijn asielaanvraag, tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek,
wordt de minderjarige asielzoeker een opvangstructuur toegewezen (code 207 –
opvangcentrum*). De minderjarige is niet verplicht in dit centrum te wonen. Indien
hij er niet woont, krijgt hij evenwel geen enkele (financiële of materiële) hulp van
de openbare overheden.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft in een beslissing van 26/02/2007
erop gewezen dat een met een minderjarige met onderscheidingsvermogen
gesloten huurovereenkomst in principe rechtsgeldig is. De principiële
onbekwaamheid van de minderjarige is een onbekwaamheid die strekt tot
bescherming en die enkel in geval van benadeling kan worden aangevoerd door
de minderjarige zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordigers.
Dit betekent niet dat een eigenaar kan worden verplicht een huurovereenkomst
te sluiten met een minderjarige (gelet op het beginsel van de contractsvrijheid).
Op deze beslissong kan wel een beroep worden gedaan om wantrouwige
verhuurders gerust te stellen.
Cf. st. Burg. Brussel, eenzijdig verzoekschrift
Eens
de
asielaanvraag
ontvankelijk
is
verklaard
door
de
Dienst
Vreemdelingenzaken of door het CGVS, kunnen twee mogelijke situaties zich
voordoen: ofwel is de minderjarige nog te jong om zichzelf te behelpen en in dat
geval zullen de opvangstructuren hem in het algemeen verder huisvesten, of hij is
voldoende zelfstandig en wenst alleen te wonen. In dat geval wordt hem een
OCMW van een gemeente toegewezen tot wie hij zich kan richten om financiële
hulp te ontvangen (OCMW-code 207*)terwijl hij een woning zoekt waar hij maar
wil.
v. De minderjarige die geen asiel heeft aangevraagd, wordt niet toegewezen aan
een opvangcentrum en kan natuurlijk wonen waar hij wil. Hij heeft recht op sociale
en financiële bijstand van het OCMW van zijn woonplaats (zie het gedeelte
« sociale bijstand van het OCMW », bladzijde 277 en volgende).
Een minderjarige mag geldig een huurovereenkomst sluiten op voorwaarde dat
deze overeenkomst niet nadelig voor hem is en niet om die reden wordt vernietigd

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

165

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

door een rechter. Hij mag dus een huurovereenkomst aangaan op voorwaarde
dat:
vi. Er geen wanverhouding is tussen de aangegane verbintenis en de inkomsten van
de minderjarige ;
vii. Het huurcontract niet onrechtmatig is (veel te hoge prijs, erbarmelijke toestand,
…).
In beide bovenvermelde gevallen kan een rechter het contract nietig verklaren
wegens benadeling.
Deze procedure kan worden ingesteld tegen de eigenaar door de minderjarige, eens
hij meerderjarig is geworden of door de voogd, voor hij meerderjarig is.
De eigenaar mag evenwel een huurovereenkomst sluiten met wie hij wil en kan dus
weigeren dit te doen met een minderjarige. Er dient aan herinnerd te worden dat het
volkomen onwettig is een huurovereenkomst te weigeren om redenen die verband
houden met het ras, de nationaliteit, de huidskleur,…113.
De verhuurder mag eveneens eisen dat een borg, zoals de voogd, het contract
« samen met » of eventueel « in de plaats van » de jongere ontertekent teneinde meer
waarborgen te hebben voor de betaling van de huur.
2.

Mag de voogd de huurovereenkomst ondertekenen in de plaats van de minderjarige ? Wat
zijn de risico’s, de gevolgen ?

Ter herinnering : de voogd heeft als opdracht de niet-begeleide minderjarige te
vertegenwoordigen in het kader van alle rechtshandelingen.114 In principe mag de
voogd de huurovereenkomst dus ondertekenen in naam van de minderjarige
(hoewel de minderjarige eveneens een huurovereenkomst mag ondertekenen, zoals
hierboven is vermeld) .
De dienst Voogdij raadt de voogd af om zich borg te stellen. De voogd die zich borg
stelt, loopt immers het risico gehouden te zijn tot het betalen van de onbetaalde huur
en de huurschade, zelfs wanneer de minderjarige al meerderjarig is geworden.
Aangezien de voogd de goederen van de minderjarige beheert, kan hij dit vermijden
door met het OCMW af te spreken dat het OCMW automatisch de huur afhoudt van
de financiële bijstand die de minderjarige ontvangt en het OCMW de huur
rechtstreeks stort op de rekening van de eigenaar.
De voogd kan eventueel een brief ondertekenen waarin hij preciseert dat hij zijn pupil
toelating verleent om een huurovereenkomst te sluiten. Deze huurovereenkomst kan
ook vermelden dat zij ondertekend werd « in aanwezigheid van de voogd ». Op die
manier vermijdt de voogd zich borg te stellen en is de eigenaar behoorlijk ingelicht
dat de minderjarige een huurovereenkomst mag ondertekenen.
3.

Hoe kan de minderjarige de huurwaarborg betalen ?

De eigenaars vragen vaak een waarborg van 2 of 3 maanden huur.
Het OCMW
De minderjarige kan zich richten tot het OCMW en sociale bijstand * vragen op grond
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW om de huurwaarborg te
betalen.
Deze waarborg kan verschillende vormen aannemen:
een «bankgarantie»: het geld wordt op een geblokkeerde bankrekening gezet op
naam van het OCMW ;

Een weigering enkel wegens de leeftijd is ook aanvechtbaar. Weigering enkel wegens de leeftijd lijkt niet
aanvaardbaar (wel om redenen van solvabiliteit bijvoorbeeld).
114 Artikel 9, §1, van de voogdij (zie ook gemeenrechtelijke voogdij, artikel 405, §1, van het Burgerlijk Wetboek)
113
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een «solidaire borg» of «garantiebrief»: het OCMW verbindt zich ertoe om
tussen te komen in geval van schade maar zet het geld niet op een geblokkeerde
rekening ;
toekenning van financiële steun: in dit geval blijft de financiële steun eigendom
van het OCMW op het einde van de huur.
Het gebeurt soms dat het OCMW de begunstigde van de sociale bijstand vraagt het
bedrag van de huurwaarborg terug te betalen in aflossingen (bijvoorbeeld 25 euro
worden elke maand afgehouden van het bedrag dat het OCMW aan de jongere
stort). Wanneer het volledige bedrag is terugbetaald, wordt de geblokkeerde
rekening op naam van de jongere gezet115.
In geval van betwisting over de weigering van een OCMW een waarborg toe te
kennen of in het geval van een onaanvaardbare terugbetalingsregeling, is het
mogelijk een vordering in te stellen bij de arbeidsrechtbank (zie het deel « sociale
bijstand van het OCMW », bladzijde 274 en volgende).
De vzw «Convivial»
Deze vzw geeft bijstand aan kandidaat-vluchtelingen wanneer zij zich vestigen (op
het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben en de opvangcentra verlaten)
door het toekennen van giften en renteloze leningen (regelmatig terugbetaald en
hergebruikt) en door meubelen en andere zaken die nodig zijn om ergens te wonen in
te zamelen en uit te delen.
Meer precies doet de “Service Logement” het volgende :
vluchtelingen helpen met al hun opzoekingen i.v.m. huisvesting
vluchtelingen informeren over hoe ze kunnen
onderhouden en over hun rechten en plichten

wonen,

hun

woonst

indien nodig en onder bepaalde voorwaarden een gedeelte van de
huurwaarborg voorschieten in de plaats van de vluchtelingen
samenwerken met sociale immobiliënkantoren zoals "Logement pour Tous" en
met andere huisvestingsorganisaties, en zich beraden over mogelijkheden om
de huisvestingssituatie in Brussel te verbeteren.
VZW Convivial
Gerijstraat 33-35 – 1190 Brussel
Tel. : 02.503.43.46 of 0474.74.11.88 – Fax 02.503.19.74
Website : www.convivial.be
E-mail : benevolat@convivial.be
De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak van maandag tot
donderdag van 9 tot 17 u en op vrijdag van 9 tot 15 u.
VZW Steunpunt Mensen zonder Papieren
Deze vereniging helpt mensen die onwettig in ons land verblijven, met name helpt zij
minderjarige vreemdelingen zonder papieren om een woning te vinden via
samenwerking met bepaalde eigenaars bij wie zij kamers, studio‟s, appartementen
« reserveren » voor vreemdelingen zonder papieren (met dus de mogelijkheid van
redelijke huurprijzen, enz...).
VZW Medimmigrant
Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel

De wettigheid van deze praktijk is twijfelachtig want het OCMW vraagt de waarborg terug te betalen door zonder meer een
bedrag af te houden van de toegekende bijstand, terwijl de bijstand die gelijk is aan het leefloon in principe niet vatbaar is
voor beslag (het leefloon wordt beschouwd als het minimumbedrag om een menswaardig leven te leiden)
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Tel.: 02.274.14.33/34 (maandag en vrijdag van 10 tot 13 u en dinsdag van
14 tot 18 u)
Fax : 02.274.14.48
E-mail : info@medimmigrant.be
Website : www.medimmigrant.be
CIRE
CIRE bezit een huurwaarborgfonds, een dienst die huisvesting zoekt, een project met
het oog op de definitieve integratie van vluchtelingen via huisvesting. De dienst
biedt ook informatievergaderingen aan over huisvesting.

Le CIRE
Visvijversstraat 80-82 – 1050 Brussel
Tel.: 02.629.77.10 - Fax : 02.629.77.33
E-mail : logement.cire@cire.irisnet.be

Website : www.cire.be

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dit fonds kent onder bepaalde voorwaarden renteloze leningen toe om de
huurwaarborg te betalen. Het fonds leent 90 % van het bedrag van de waarborg
(vermeld in de huurovereenkomst ) aan de verzoeker. Deze geleende som dient
(renteloos) te worden terugbetaald in maximum 18 en minimum 12 maandelijkse
afbetalingen. Deze lening wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden
(inkomen, leeftijd, woonplaats,.. ). Spijtig genoeg kan een minderjarige hier geen
beroep op doen want de minimumleeftijd is vastgesteld op 18 jaar. Deze informatie is
evenwel nuttig voor jongeren die een woning willen huren wanneer zij meerderjarig
zijn geworden.
Woningfonds van het Brussels Hoofstedelijk Gewest - Dienst leningen
huurwaarborg
Zomerstraat 73 - 1050 Brussel
Tel.: 02.504.32.11 – Fax: 02.504.32.01
Website : www.logement-irisnet.be
4.

Hoe huisvesting vinden voor een redelijke prijs ?

Het is altijd mogelijk om zich te richten tot het OCMW van de gemeente waar de
minderjarige verblijft voor hulp bij het zoeken van een woning voor een redelijke prijs.
Hier volgen enkele adressen van sociale immobiliënkantoren (SIK) en verenigingen
die hulp verschaffen bij het zoeken naar een woning :
Te Brussel :
SW Jette
Rue Julefhahaye 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90/91 - Fax : 02.421.70.92
E-mail : ais-rait@skynet.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur – doorlopende dienst
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur
Huurdersunie Vorst VZW
Fierlantstraat 2 - 1190 Bruxelles
Tel.: 02.534.02.71 – Fax: 02.534.18.97
Open dinsdag van 10 tot 18 u, woensdag van 10 tot 12 u
Huurdersunie Schaarbeek
Poststraat 156 – 1030 Brussel
Tel.: 02.218.52.66 – 02.218.65.80 – GSM : 0477.76.96.82 – Fax : 02.218.65.80
E-mail : ulschaerbeek@yahoo.fr
Open maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 12 u
Huurdersunie Sint-Gillis
H. Jasparlaan 131 - 1060 Brussel
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Tel. : 02.538.70.34
Le Home Familial Bruxellois
Henry Dunantlaan 14, b.1 - 1140 Bruxelles
Tel. : 02.724.00.70 – Fax : 02.705.45.67
E-mail : homefambxl@sisp.irisnet.be
Open donderdag van 9 tot 12 uur of op afspraak
NV De Elsense Haard
Zwanenstraat 8-10 – 1050 Brussel
Tel.: 02.649.20.13 – Fax: 02.640.65.85
E-mail : info@foyerixellois.be
Website : www.foyerixellois.be
Open dinsdag van 14 u tot 16u30‟ en vrijdag van 9 tot 11u30‟
Ieder zijn woning
Scheikundigestraat 34-36, bus10 - 1070 Brussel
Tel.: 02.524.54.30 – Fax : 02.524.55.16
E-mail : lpt.izw@misc.irisnet.be
Open dinsdag van 9 tot 12.30 uur en donderdag van 13u30‟ tot 17 uur
Vzw Huurdersunie Noordwijk
Beyseghemstraat 131 - 1120 Brussel
Tel. : 02.268.32.44
Vereniging van SVK‟s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parijsstraat 112a - 1140 Brussel
Tel. : 02.216.08.24 – Fax : 02.216.09.40
E-mail : hector.denis@skynet.be
Zie ook de volgende websites :
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij : www.slrb.irisnet.be
De Vereniging voor Sociale Huisvesting : www.als-vsh.be
Inforjeunes (studentenkamers): www.inforjeunes.be/kots
Studentenkamers in Brussel: www.kitkot.be
In Vlaanderen:
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Sint Jozefsplein 18 – 9700 Oudenaarde
Tel. : 055.31.62.14 – Fax : 055.31.39.15
E-mail : info@shmvlaamseardennen.be
Vzw De Woonunie
Contactpersoon : Raïss Nora
Pothoekstraat 168 - 2060 Antwerpen
Tel. : 03.272.53.63 – Fax : 03.272.53.44
Website : www.woonunie.be
Open maandag en donderdag van 13u30‟ tot 16u30‟ en dinsdag van 10
tot 12 uur
Vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasmechelen
Contactpersoon : Michel Peulen
Oude Baan 207 - 3630 Maasmechelen
Tel.: 089.77.87.30
E-mail : svk_maasland@scarlet.be
Vzw Sociaalverhuurkantoor Land Van Loon
Contactpersoon : Ghislaine Vanroye
Paardskerkhofstraat 20 – 3870 Heers
Tel. : 011.48.01.70
E-mail : svk.landvanloon@skynet.be
OCMW Gent – Sociaal Verhuurkantoor
Contactpersoon : Géraldine Serras
Offerlaan 4 - 9000 Gent
Tel. : 09.266.95.84 – Fax : 09.266.95.32
Website : www.ocmwgent.be
E-mail : geraldine.serras@ocmwgent.be
Open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur
Vzw Woonfonds Gent
Contactpersoon : Magda Baeck
Sint Salvatorstraat, 151 - 9000 Gent
Tel.: 09.224.37.46 – Fax : 09.223.11.70
E-mail : woonfonds@freegates.be
Open dinsdag van 14 uur tot 17u30‟, donderdag van 9 uur tot 12u30‟ en
vrijdag van 14 tot 18 uur
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Sociaal Verhuurkantoor Bredene-Oostende
Contactpersoon : Wim Vandenabeele
Hospitaalstraat 35 – 8400 Oostende
Tel.: 059.40.25.15
E-mail : angela.vanblaere@sho.be
Vzw RSVK Westhoek-Zuid
Contactpersoon : Elke Doise
Brugseweg 12 - 8900 Ieper
Tel. : 057.21.98.50
E-mail : regionaal.svk@pandora.be
Zie ook de volgende websites :
Sociale verhuurkantoren (SKV) : www.sociaalverhuurkantoor.be
In Wallonië :
AIS du Brabant Wallon
Avenue Einstein, 2 - 1300 Waver
Tel. : 010.23.60.87 – Fax : 010.23.61.36
E-mail : aisbw@busmail.net
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur (op afpsraak)
AIS Andenne – Ciney
Place du Perron, 1B - 5300 Andenne
Tel. : 085.84.25.09
Service D’Clic (urgentie- en transithuisvesting)
Avenue des Combattants, 14 - 1332 Genval
Tel. : 02.652.26.36 – Fax : 02.652 56 17
E-mail : d.clic@begacom.net
Website : www.rixensart.be/dclic/home.htn
AIS Liège Logement
Rue Velbruck, 4 - 4000 Luik
Tel. : 04.250.50.78 – Fax : 04.221.09.21
E-mail : liegelogement@skynet.be
Sociale permanenties op dinsdag van 9 tot 11 uur en donderdag van 14
uur tot 16u30‟
Habitat Service (VZW Sans Logis)
Rue Saint-Laurent, 170 A - 4000 Liège
Tel: 04.226.20.55 – Fax : 04.226.39.64
E-mail : habitat-service@skynet.be
VZW Gestion Logement Namur
Rue Saint-Nicolas, 71 - 5000 Namur
Tel. : 081.22.59.66 – Fax : 081.22.28.83
E-mail : gestionlogementnamur@skynet.be
Open maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 uur
5.

Mag een minderjarige de gas- en elektriciteitsmeters laten openen ?

Net zoals bij de ondertekening van een huurovereenkomst belet niets de minderjarige
om wettig de opening van de meters aan te vragen.
Nochtans weigeren sommige intercommunales zoals Sibelga om een overeenkomst
aan te gaan met een minderjarige die niet vergezeld is van een meerderjarige
persoon die ondertekent als borg. Deze persoon neemt dan de verplichting op zich
om de rekeningen te betalen in de plaats van de minderjarige in geval van een
probleem.
Dit vormt een grote hinderpaal,
exploitatiemonopolie hebben.

aangezien

deze

intercommunales

het

Bovendien eisen de intercommunales een identiteitsdocument van de vreemdeling
(paspoort, bijlage 25 of 26, Attest van Immatriculatie* (AI), BIVR*, …) om de meters te
openen.
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Minderjarige vreemdelingen die onwettig in ons land verblijven (statuut dat men in
principe niet meer zou moeten tegenkomen zolang geen duurzame oplossing is
gevonden voor de minderjarige), kunnen onmogelijk zo‟n document krijgen van de
gemeente. Ook vragen de intercommunales soms een grote borgsom wanneer de
persoon geen enkel verblijfsdocument heeft. In geval van weigering om de meter te
openen kan men een procedure voeren in kort geding (mits de zaak hoogdringend
is). Het is niet normaal dat een vennootschap die bovendien het
exploitatiemonopolie heeft voor de gemeente haar diensten weigert aan een
gebruiker en deze aldus belet om een menswaardig bestaan te leiden. In artikel 23
van de Grondwet is uitdrukkelijk bepaald dat elke persoon recht heeft op o.a. een
behoorlijke woonst, wat het verschaffen van gas, elektriciteit,…inhoudt.
Een manier om dit probleem te omzeilen is een woning te vinden «kosten
inbegrepen» zodat men niet zelf een aanvraag moet doen om de meters te laten
openen. De minderjarige kan ook trachten de opening van de meters te vragen met
een schriftelijke toelating van zijn voogd.
6.

Kan een minderjarige de aansluiting van water krijgen?

De regels voor watervoorziening verschillen van gewest tot gewest, afhankelijk van
de firma die daarvoor zorgt. Daarom kan enkel een algemeen overzicht worden
gegeven van de regels.
Het is niet nodig om verblijfsdocumenten te hebben voor de wateraansluiting.
Anderzijds moet de identiteit zo goed mogelijk kunnen worden aangetoond.
De wet bepaalt dat bij niet-betaling van de rekeningen het water niet volledig mag
worden afgesloten. Iedereen heeft recht op een beperkt volume water tot de
rekening betaald is. Ondertussen kan worden onderhandeld over het bedrag van de
rekening, door de persoon zelf, of door een sociale dienst. Indien geen enkele
inspanning wordt gedaan om de rekening te betalen kan het water volledig worden
afgesloten. In de praktijk gebeurt dit zelden omdat zoiets veel kost en bovendien elke
mens water nodig heeft om te kunnen leven.
7.

Mag een minderjarige aansluiting op TV-distributie vragen?

Hier ook verschillen de regels betreffende TV-distributie van gewest tot gewest omdat
telkens een verschillende firma zorgt voor de aansluiting. Daarom kan enkel een
algemeen overzicht worden gegeven van de regels.
Om aangesloten te worden op de TV-distributie moet men zijn identiteit zo goed
mogelijk kunnen bewijzen. Vaak wordt ook een verblijfsdocument vereist. Een
vreemdeling die zijn identiteit niet kan bewijzen of onwettig in België verblijft, heeft
het moeilijk om een aansluiting en een abonnement te krijgen. De aansluiting wordt
slechts verricht na de betaling.
Indien er al een aansluiting op de TV-distributie is wanneer het verblijf van een
persoon onwettig wordt, gebeurt de afsluiting niet automatisch. De aansluiting blijft
bestaan zolang de rekeningen tijdig betaald worden. Bij niet-betaling wordt de
aansluiting uiteraard afgesloten.
8.

Mag een minderjarige een telefoonaansluiting aanvragen ?

Om een telefoonaansluiting te krijgen moet de identiteit zo goed mogelijk worden
bewezen.
Ingeval de telefoonrekeningen niet worden betaald, sluit BELGACOM niet
onmiddellijk de telefoon volledig af. Er kan alleen nog worden gebeld naar de
noodnummers (brandweer, politie, noodhulp). De lijn blijft twee maanden lang
toegankelijk voor inkomende gesprekken. Indien de telefoon na 2 maanden nog niet
betaald is, wordt de lijn volledig afgesloten. Bij herhaaldelijke niet-betaling kan
BELGACOM beslissen onmiddellijk de telefoon volledig af te sluiten.
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SYNTHESEFICHE

Andere vormen van huisvesting voor nietbegeleide minderjarige vreemdelingen
1. Pleeggezin
2. Begeleid zelfstandig wonen * :
- met bijstand van het OCMW
- plaatsing door de sector jeugdzorg
3. Huur van een appartement
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4. Mag de voogd de minderjarige bij hem thuis onderbrengen ?
De wet verbiedt dit niet, maar de minderjarige onderdak verschaffen hoort zeker niet
tot de opdracht van de voogd. Hij moet evenwel ervoor zorgen dat de minderjarige op
een adequate manier gehuisvest is (en contact opnemen met de bevoegde instanties
zoals FEDASIL*, CBJ*, SAJ*, de diensten voor plaatsing in een pleeggezin, enz.). De
Dienst Voogdij raadt trouwens de voogd aan om de minderjarige niet bij hem thuis
onder te brengen. Dit zou kunnen leiden tot verschillen met de andere minderjarigen in
hetzelfde opvangcentrum en tot discriminatie tussen de minderjarigen, en tot onbegrip
vanwege minderjarigen die geen voogd of een minder vrijgevige voogd hebben.
Indien de minderjarige die in een centrum verblijft een gezinsomgeving wenst, moet
de voogd een pleeggezin voor hem zoeken.
Indien vervolgens blijkt dat de voogd absoluut een minderjarige bij hem thuis wil
opvangen, wordt hem aangeraden contact op te nemen met instellingen die zorgen
voor de plaatsing in pleeggezinnen. In dat geval moet hij de Dienst Voogdij vragen een
einde te maken aan zijn opdracht als voogd.

5. Mogen « onwettige » vreemdelingen bij iemand intrekken ?
Iemand «zonder papieren» trekt soms bij iemand in wanneer hij zijn huur niet meer kan
betalen of wanneer hij bang is van politiecontrole. Nochtans is het in sommige gevallen
strafbaar om mensen zonder papieren te helpen. De wet verbiedt personen zonder
papieren te helpen om in België te verblijven, maar eigenlijke humanitaire hulp is niet
strafbaar.
In artikel 77116 van de wet van 15 december 1980 is immers bepaald dat:
« Hij die wetens en willens een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de
Europese Unie helpt het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van
een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding
van de buitengrenzen, die België bindt, binnen te komen of aldaar te verblijven, dan
wel erdoor te reizen, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, hetzij in de
handelingen die de binnenkomst, de doorreis of het verblijf voorbereid hebben of ze
vergemakkelijkt hebben, hetzij in de feiten die ze voltooid hebben, wordt gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zeventienhonderd
euro tot zesduizend euro, of met een van die straffen alleen.»
In de praktijk worden personen die onderdak of voedsel verschaffen aan mensen
zonder verblijfsdocumenten niet gestraft omdat zij handelen uit humanitaire redenen.
De wet straft personen die gebruik maken van de moeilijke situatie waarin de mensen
«zonder papieren» zich bevinden. Er bestaat nochtans een risico wanneer de
vreemdeling de persoon die hem helpt wil bedanken door een beetje voor hem te
werken (hulp in de winkel of schilderwerken bijvoorbeeld).

6. Wat te doen in geval van adreswijziging van de minderjarige ?
Adreswijziging in de gemeente:
Indien betrokkene nog in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning (geldige
bijlage 26bis, oranje kaart…) wordt de adreswijziging gemeld aan:
-

de DVZ (aangetekend met bijgaand standaarddocument),
het CGVS (aangetekend met bijgaand standaarddocument),
de advocaat en de directe dossiermedewerkers (sociale diensten, enz.),
de dienst Voogdij,
de gemeente, op het Bureau vluchtelingen,
de vrederechter.

Gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen
mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers.
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Wanneer een aangetekende brief niet hoeft, is het raadzaam gebruik te maken van
een fax met bewijs van verzending. Het document kan in persoon bij de DVZ en het
CGVS ter plaatse worden afgegeven. In dat geval moet een ontvangstbewijs worden
gevraagd.
Degenen die niet langer een geldige verblijfsvergunning bezitten, blijven het
opvangrecht genieten maar het is wenselijk een adreswijzing rechtstreeks te melden
aan het CGVS, de DVZ, de advocaat, de dienst Voogdij en de dossiermedewerkers.

7. Wat te doen wanneer de politie de voogd op de hoogte brengt
van de onderschepping van zijn minderjarige pupil ?
Wanneer de politie een niet-begeleide minderjarige vreemdeling onderschept die
bijvoorbeeld een overtreding begaat of rondzwerft, ziet zij eerst erop toe dat contact
wordt opgenomen met de eventuele voogd via de dienst Permanentie of via de
jongere zelf.
Dit kan 24 uur op 24 gebeuren.
De voogd vraagt dan alle nuttige inlichtingen: de feiten, een adres… en tracht
rechtstreeks in contact te treden met zijn pupil.
Naargelang de situatie worden verschillende maatregelen genomen:
- indien de minderjarige op regelmatige wijze in een centrum verblijft, brengt de
politie hem naar dat centrum;
- indien mogelijk begeeft de voogd zich ter plaatse;
- indien de jongere een overtreding heeft begaan, wacht de voogd de beslissing
van het parket af en zorgt hij ervoor dat hij op de hoogte wordt gehouden van
elke beslissing die in het kader van het dossier wordt genomen;
- indien de jongere een gevaar voor zichzelf betekent, doen de voogd en de
politie ook een beroep op het parket omdat het niet alleen bevoegd is voor
delinquente minderjarigen, maar voor de bescherming van minderjarigen.
In die gevallen moet de voogd vaak alleen en bij spoedeisendheid een ingewikkelde
situatie trachten te beheersen. Indien de situatie zich meer dan eens voordoet, heeft
de voogd een onderhoud met andere personen uit de naaste omgeving van de
jongere en met de dienst Voogdij om samen oplossingen te zoeken.
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6. Het onderwijs117
1. Algemeen
1.

Mag de niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar school gaan?

Ja, iedere persoon heeft recht op onderwijs118.
Dit recht van de niet-begeleide minderjarige wordt uitdrukkelijk erkend door:
de Franse Gemeenschap: in artikel 40 van het decreet «discriminations positives»
(positieve discriminatie) van 30 juni 1998 119 is bepaald dat de «De minderjarigen
die illegaal op het grondgebied verblijven, voor zover ze hun ouders of de
persoon die is bekleed met het ouderlijk gezag vergezellen, worden toegelaten
in de onderwijsinstellingen». De minderjarigen die illegaal op het grondgebied
verblijven en die niet begeleid zijn door hun ouders hebben eveneens recht op
onderwijs. Voor hen is echter een bijkomende stap vereist vanwege het
instellingshoofd: « De instellingshoofden ontvangen tevens inschrijvingen van
niet-vergezelde minderjarigen. In dat geval zien ze erop toe dat de
minderjarige de nodige stappen onderneemt voor zijn tenlasteneming door een
inrichting, opdat het ouderlijke gezag in zijn voordeel zou worden
uitgeoefend». Deze leerlingen moeten dus kunnen worden ingeschreven, maar
moeten worden doorverwezen naar de dienst Voogdij die zal nagaan of het
inderdaad gaat om een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in de zin van de
Voogdijwet, en zal in bevestigend geval een voogd zal aanwijzen.
de Vlaamse Gemeenschap: in de circulaire van 24 februari 2003 van de Vlaamse
minister van Onderwijs betreffende het recht op onderwijs voor kinderen zonder
wettig verblijfsstatuut (die de vorige circulaire van 24 juni 1999 opheft), is
bepaald dat « alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven recht
hebben op onderwijs. (…) Een inschrijving kan niet geweigerd worden op grond van
de loutere vaststelling dat het verblijfsstatuut van de kandidaat-leerling of zijn
ouders niet in orde is. Indien bij een inschrijving de bewijsstukken die de
identiteit van de jongere aantonen niet geleverd kunnen worden en er evenmin een
inschrijving is in een register, dan kan een inschrijving alsnog plaatsvinden.
Voorwaarde is wel dat het kind op het ogenblik dat het wordt ingeschreven,
effectief aanwezig is (en dit om fictieve inschrijvingen te vermijden). »
Dit betekent dat onderwijs niet kan worden ontzegd aan een schoolplichtig
kind dat op het grondgebied of zelfs in een gesloten centrum* verblijft,
en dat niet in het bezit is van verblijfsdocumenten, of zelfs van
identiteitsdocumenten. Het verzoek om inschrijving van deze minderjarigen
moet op dezelfde wijze worden behandeld als de verzoeken van alle andere
leerlingen.
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Voor meer informatie over onderwijs in de Franse Gemeenschap:
www.ond.vlaanderen.be

www.enseignement.be en in de Vlaamse Gemeenschap:

118 Dit recht wordt op internationaal vlak erkend door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (EVRM) van 4 november 1950 (artikel 2) et op Belgisch vlak door de wet van 13 mei 1955 houdende goedkeuring van dit verdrag, en
eveneens door de Belgische grondwet die bepaalt dat « iedereen recht heeft op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en
vrijheden ».
119

Decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door
de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie(BS van 22 augustus 1998).
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Het recht op onderwijs onderstelt eveneens het recht op het verkrijgen van
getuigschriften en diploma‟s (zie verder «de hoedanigheid van vrije/regelmatige
leerling*), dat een instellingshoofd niet kan weigeren een getuigschrift of een diploma
af te geven op grond van het gegeven dat bijvoorbeeld de schoolkosten niet betaald
werden of dat de leerling illegaal in België verblijft (zie ook de vraag,”Wat moet de
voogd doen als de inschrijving van de minderjarige door een school wordt
geweigerd?”, bladzijde 189).
2.

Moet de niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar school gaan?

In België zijn de minderjarige vreemdelingen, zoals de Belgische kinderen, onderworpen
aan de leerplicht tot de leeftijd van 18 jaar 120.
De leerplicht vangt aan met het schooljaar dat begint in het jaar waarin het kind
de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt. Indien het kind verjaart tussen 1 september
en 31december, vangt de leerplicht aan voor hij 6 jaar bereikt heeft.
De leerplicht eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar waarin het kind 18
jaar wordt, of ten laatste de dag van zijn 18de verjaardag.
Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar (het tweede jaar van het middelbaar onderwijs
is beëindigd) is de leerling niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht. Hij
is dus niet meer verplicht voltijds onderwijs te volgen. De voorwaarden inzake de
deeltijdse leerplicht worden vervuld op volgende wijze:
voortzetten van voltijds onderwijs
volgen van onderwijs met beperkt leerplan
volgen van een voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming: leeropleiding
voor de middenstand, industrieel leerlingwezen* (andere erkende opleidingen:
opleidingen voor sociale promotie opgezet door instellingen voor volksontwikkeling,
instellingen voor voortgezette opleiding, jeugdorganisaties, bewegingen met een
filosofische inslag).
Er moet worden onderstreept dat de schoolplicht berust bij de ouders (bij
personen die in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun
hoede hebben) en dat deze personen ervoor moeten zorgen dat het kind
jonger dan 18 jaar onderwijs geniet. Dit betekent dat de schoolplicht niet
dwingend wordt opgeleid aan de jongere zelf. Eventuele sancties zullen dan
ook worden opgelegd aan de ouders of aan de wettelijke
vertegenwoordigers van het kind, dus eveneens de voogd (met betrekking
tot de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, zie vraag
vier infra).
3.

Zijn de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen eveneens onderworpen aan de leerplicht?

De bepalingen betreffende de leerplicht met betrekking tot een kind dat de leeftijd
van 18 jaar niet heeft bereikt, gelden voor alle personen die de leerplichtige in rechte
of in feite onder hun hoede hebben.
Zodra de voogd is aangewezen, moet hij toezien op de leerplicht van de nietbegeleide minderjarige vreemdeling die hij onder de hoede heeft. Nochtans is in de
wet bepaald dat de minderjarige pas onderworpen is aan de leerplicht vanaf de
zestigste dag te rekenen vanaf de dag na zijn inschrijven in het bevolkingsregister* of in
het vreemdelingenregister*. Voor niet-begeleide minderjarigen gebeurt deze
inschrijving vrijwel nooit onmiddellijk.

120 Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht (B.S. 6 juli 1983)
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In het belang van de minderjarige wordt nochtans bij de voogd erop aangedrongen
zo vlug mogelijk de nodige stappen te ondernemen om hem in een school in te
schrijven.
4.

Zou de voogd sancties kunnen oplopen indien de minderjarige niet naar school gaat?

De voogd moet toezien op de leerplicht van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling die hij onder de hoede heeft (art. 10, § 1, tweede lid, van de voogdijwet).
Artikel 5 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht voorziet in sancties ten
aanzien van personen die de ouderlijke macht uitoefenen of de leerplichtige in rechte
of in feite onder hun bewaring hebben indien zij hun verplichtingen inzake leerplicht
niet nakomen. De rechtspraak moet zich nog uitspreken over de toepassing van deze
bepaling op de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
De schooldirecteurs hebben de verplichting elke leerling die 20 halve dagen afwezig is
(zonder geldige reden) bij het CBJ te signaleren, maar moeten tevens maatregelen
treffen om zulks te voorkomen. Deze dienst moet in principe contact opnemen met de
minderjarige en zijn voogd. Samen proberen zij een oplossing te vinden.
Zodra het parket op de hoogte is van de herhaalde afwezigheid van een leerling,
worden het kind en zijn voogd gehoord. De leerling moet uitleggen waarom hij niet op
school was en waar hij zich bevond, en de voogd moet uitleggen of hij al dan niet op
de hoogte was van het spijbelen en wat hij heeft gedaan om dat probleem te
verhelpen.
In de meeste gevallen is dat verhoor slechts een waarschuwing voor de minderjarige
en zijn voogd. Zij worden eraan herinnerd dat schoollopen verplicht is van 6 tot 18 jaar.
Slechts in geval van herhaling (indien de voogd niet reageert en de situatie gedoogt),
kan hij worden gesanctioneerd en worden gedaagd voor de politierechtbank waar hij
tot een geldboete veroordeeld kan worden (komt vrijwel nooit voor).
Deze sanctie is veeleer een stok achter de deur en wordt vrijwel nooit toegepast.
Bovendien wordt deze sanctie nooit opgelegd in geval van een niet-begeleide
minderjarige vreemdeling die niet ingeschreven is in een school.
5.

Moet de voogd de minderjarige binnen een bepaalde termijn in een school inschrijven?

Krachtens de wet is de minderjarige vergezeld van zijn ouders slechts schoolplichtig 60
dagen te rekenen vanaf zijn inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De
wet bevat geen bepalingen inzake de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die
overigens vrijwel nooit onmiddellijk zullen worden ingeschreven.
In het belang van het kind is het nochtans raadzaam hem zo vlug mogelijk in te
schrijven om hem alle kansen te bieden op een snelle integratie in een klas.
6.

Wat gebeurt er wanneer de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt?

De leerplicht eindigt zodra de minderjarige 18 jaar is geworden.
Het einde van de leerplicht betekent echter niet dat de jongere niet langer de
mogelijkheid heeft zich in te schrijven in een onderwijsinstelling en geen recht op
onderwijs meer heeft: iedere vreemdeling die zich op het Belgische grondgebied
bevindt geniet de bescherming toegekend aan personen en goederen, behoudens de
uitzonderingen bepaald in de wet. In de wet is niet voorzien in een uitzondering inzake
het recht op onderwijs.
In bepaalde gevallen zal de jonge meerderjarige een inschrijvingsgeld voor vreemde
student moeten betalen (zie verder).

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

177

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

7.

Wat moet de voogd doen indien de inschrijving van de minderjarige door een school geweigerd
wordt?

De inschrijving kan niet geweigerd worden op grond van de loutere
vaststelling dat het verblijfsstatuut van het kind niet in orde is.
Ingeval de weigering gegrond is op redenen die verband houden met racisme of
discriminatie, kan de voogd zich wenden tot:
Vlaams Minderhedencentrum
Vooruitgangsstraat, 323 bus 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02.205.00.50 – Fax: 02.205.00.60
Website : http://www.vmc.be
of
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Koningsstraat, 138 - 1000 Brussel
Tel.: Groen nummer 0800.17364 (Nl) of 0800.14912 (Fr)
E-mail: centrum@cntr.be ; epost@cntr.be
Website : www.diversité.be

a) In de Franse Gemeenschap
Ingeval een instellingshoofd een leerling weigert (bij gebrek aan plaats bijvoorbeeld),
voorziet het decreet « Prioritaire taken »121 erin dat hij een «attestation de demande
d’inscription» (attest van aanvraag tot inschrijving) afgeeft aan de leerling (alle scholen
beschikken over dat formulier), waarin de directeur de redenen van de weigering
uiteenzet (zie model als bijlage).
Indien de inschrijving plaatsvindt in het begin van het schooljaar is de enige wettelijke
toegestane reden om een inschrijving te weigeren het gebrek aan plaats te wijten aan
een tekort aan lokalen.
In geval van de inschrijving van een leerling die sedert het begin van het schooljaar
nog geen school heeft gelopen, moet een afwijking worden verkregen wegens
laattijdige inschrijving (verleend door de « Ministère de l‟enseignement obligatoire » van
de Franse Gemeenschap). Indien de school in de loop van het schooljaar de
inschrijving weigert, wordt zij eveneens verplicht het bovenvermeld attest af te geven
en de redenen van weigering te vermelden (die nadien nagegaan kunnen worden
door de administratie).

Artikel 80 en volgende van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en
de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (BS van 23 september 1997).

121
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Indien de inschrijving van een minderjarige wordt geweigerd, is het zeer
belangrijk dat hij het attest van aanvraag tot inschrijving vraagt, zodat
hij kan bewijzen dat hij stappen ondernomen heeft om zich in een school
in te schrijven. Bovendien is het een bewijs van weigering van inschrijving
en biedt het de mogelijkheid a posteriori de geldigheid van de aangevoerde
redenen te controleren. Op de keerzijde van dit document moeten de
diensten zijn vermeld die de leerlingen, van wie de inschrijving is
geweigerd, moeten helpen een andere school te vinden. Deze diensten
worden georganiseerd naar gelang van het net waarvan de school deel
uitmaakt.
Het gaat om de volgende diensten:
Officieel onderwijs:
Georganiseerd en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Commission zonale d‟affectation de Bruxelles
Bernadette GENNOTTE
Rue du Commerce, 68 A – 1040 Bruxelles
Tél. : 02.500.48.64 - Fax :02.500.29.39
Provincie Waals-Brabant, Charleroi en Bergen :
Alfred PIRAUX
Ecole Pierre Coran - site de Jean d‟Avesnes
Avenue Cornez, 1 – 7000 Mons
Tél. : 065.40.80.78 – GSM : 0497/87.82.99 – Fax : 065.84.08.98
Henegouwen west, Mouscron, Ath, Tournai, Enghien, Soignies, La Louvière,
Braine-le-Comte :
Serge DELEHOUZEE
Rue de Mons, 56
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067.44.36.47 (nummer niet meer in gebruik) - Fax : 067.45.82.48
Provincie van Luik (Liège, Huy, Waremme, Spa et Verviers):
Mirianne GOFFETTE
Quai Saint-Léonard, 80 - 4000 Liège
Tél. : 04.228.80.60 - Fax :04.228.80.62
Provincie van Luxembourg :
Bernard DUPONT
Chaussée d'Houffalize, 3 - 6600 Bastogne
Tél. 061.21.82.56 - Fax : 061.21.86.42
Provincie van Namen:
Anne DEFRENNE-SEVRIN
ITCAA
Chaussée de Nivelles, 204 – 5020 Namur (Suarlée)
Tél. : 081.73.29.17 - Fax : 081.74.50.51
Officiëel onderwijs georganiseerd door een inrichtende macht gesubsidieerd
door de Franse Gemeenschap
Gewone en buitengewone basisscholen en buitengewone scholen :
Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP)
(www.cecp.be):
Madame BRAEKEN (Secrétaire générale)
Avenue des Gaulois, 32 - 1040 Etterbeek
Tél. : 02.736.89.74 - Fax : 02.733.76.20
Gewone secundaire scholen : CPEONS (www.cpeons.be)
N. DE MAYER
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Rue des Minimes, 87-89 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02.504.09.10 - Fax : 02.504.09.38
Vrij onderwijs:
confessionnel (katholiek)
SeGeC (www.segec.be)
Avenue Emmanuel Mounier 100 – 1200 Bruxelles
pour le fondamental (Fédération de l‟enseignement fondamental
catholique):
Tél. : 02.256.70.11 - Fax : 02.256.70.12
pour le secondaire (Fédération de l‟enseignement secondaire catholique):
Tél. : 02.256.71.41 - Fax : 02.256.71.64
of (voor het secundair) : Commission décentralisée d‟aide à l‟inscription :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Brabant:
Michel LAMBERT
Avenue de l'Eglise Saint-Julien, 15 - 1160 Auderghem
Tél. : 02.663.06.69 - Fax : 02.672.10.61
Henegouwen :
Hubert LAURENT
Rue des Jésuites, 28 - 7500 Tournai
Tél. /Fax : 069.21.57.95
Luik :
Joseph WOLLSEIFEN et Marie-Thérèse FRANCOIS
Boulevard d'Arvoye, 17 - 4000 Liège
Tél. : 04.230.57.20 (n° direct) et 04.230.57.00 (accueil) - Fax. 04.230.57.03
Namen et Luxemburg :
Philippe MOTTEQUIN (directeur diocésain)
Rue de l'Evêché, 5 - 5000 Namur
Tél. : 081.25.03.73 - Fax : 081.25.03.69
Niet-confessioneel
FELSI (www.felsi.be)
Drève des Gendarmes, 45 - 1180 Bruxelles
Tél. : 02.374.31.37 - Fax : 02.374.02.71
De situatie is verschillend voor de anderstalige nieuwkomers* (zie bladzijde 211). Zij
kunnen aankomen op elk tijdstip van het schooljaar. Zij kunnen worden ingeschreven in
de loop van het schooljaar. De hierboven vermelde afwijking voor laattijdige
inschrijving zou hen gezien de omstandigheden stelselmatig moeten worden verleend.
Zij moet nochtans aangevraagd worden.
b) In de Vlaamse Gemeenschap
Ter herinnering, het gegeven niet over verblijfsdocumenten te beschikken
is op zich geen reden om een inschrijving te weigeren
Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen122 waarborgt elke leerling het recht op
inschrijving in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Dit betekent dat de voogd
de minderjarige kan inschrijven in de school van zijn keuze en in samenspraak met het
kind als het 12 jaar of ouder is.
De redenen om de inschrijving van een minderjarige te weigeren of door te verwijzen
naar een andere school zijn zeer beperkt.
De school kan slechts in twee uitzonderlijke gevallen de inschrijving weigeren:
I. weigering van elke bijkomende inschrijving wanneer deze wegens materiële
omstandigheden de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt
122 Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen (BS 14 september 2002)
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II. weigering van de inschrijving van een leerling die het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten
Wanneer een school een leerling weigert, moet zulks schriftelijk meegedeeld worden
aan de voorzitter van het lokaal overlegplatform (LOP). Dit platform zal de minderjarige
helpen een andere geschikte school te vinden.
Indien de minderjarige of voogd niet akkoord gaat met de beslissing tot weigering, kan
de voogd een klacht neerleggen bij de Commissie inzake leerlingenrechten:
Commissie inzake leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Deze klacht moet worden ingediend binnen 30 dagen te rekenen vanaf de weigering
tot inschrijving.
Indien de redenen van de weigering op racistische en discriminatoire motieven
steunen, kan de voogd zich eveneens wenden tot:
Vlaams Minderhedencentrum
Vooruitgangsstraat, 323 bus 1 - 1000 Brussel
Tel. : 02.205.00.50 - Fax : 02.205.00.60
Website : http://www.vmc.be
of
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Koningsstraat, 138 - 1000 Brussel
Groen nummer : 0800.14912 (Fr.) ou 0800.17364 (Nl.)
E-mail : centrum@cntr.be ; epost@cntr.be
Website : www.diversiteit.be
8.

Moet de minderjarige inschrijvingsgeld betalen?

De regel 123: in België is verplicht onderwijs kosteloos. Geen enkel rechtsreeks of
onrechtstreeks inschrijvingsgeld kan aan leerplichtige minderjarigen worden gevraagd,
ongeacht hun verblijfs- of gezinssituatie124. Integendeel, alles wordt in werking gesteld
om de inschrijving van de meest kansarme jongeren te vereenvoudigen: in de Franse
Gemeenschap bijvoorbeeld wordt in het decreet «discriminations positives» 125
(positieve discriminatie) herhaald dat de schooldirecteurs verplicht zijn de nietbegeleide minderjarigen in te schrijven. Teneinde enige discriminatie op het tijdstip van
de inschrijving te voorkomen is in hetzelfde decreet bepaald dat met deze
minderjarigen rekening wordt gehouden voor de berekening van de aan de school
verleende subsidies. Derhalve kunnen de schooldirecteurs zich niet baseren op
financiële argumenten om de inschrijving van een niet-begeleide minderjarige te
weigeren. In de Vlaamse Gemeenschap wordt dit beginsel bevestigd in de circulaire
van 24 februari 2003 betreffende het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig
verblijfsstatuut.
Uitzonderingen:
Leerlingen die zich inschrijven in het 7de leerjaar van het algemeen secundair onderwijs
moeten inschrijvingsgeld betalen. 126
Buitenlandse leerlingen en studenten die niet onderworpen zijn aan de leerplicht en
geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en van wie de ouders of
Artikel 100 van het decreet “Prioritaire opdrachten”, decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundaire
onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (BS 23 september 1997)

123

124 Dat recht wordt erkend in artikel 24, §3, van de Belgische Grondwet
125 Artikel 40, tweede lid, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven,

inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie (BS 22 augustus 1998)
126 Art. 12, § 1bis, van de wet van 29 mei 1959.
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wettelijke voogd geen Belg zijn en niet in België verblijven, moeten een specifiek
inschrijvingsgeld betalen. Dit geldt niet voor leerlingen van vreemde nationaliteit die
toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf van onbeperkte duur 127.
Kosteloze toegang betekent dat de school geen inschrijvingsgeld kan
vragen, maar betekent niet dat het verplicht onderwijs volledig kosteloos
is. De school kan aan de ouders, naast het inschrijvingsgeld, andere
financiële bijdragen vragen (zoals de aankoop van schoolmaterieel,
verplaatsingskosten, …) (zie hieronder vraag nr. 9).
Voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zal dus nooit inschrijvingsgeld
moeten worden betaald. Het is evenwel niet onmogelijk dat zij inschrijvingsgeld moeten
betalen als zij meerderjarig worden .
9.

Wie betaalt de verschillende schoolkosten in de Franse Gemeenschap?

Een aantal kosten opgesomd in artikel 100, §2 en 3, van het decreet «Missions»
(prioritaire taken), worden niet beschouwd als de inning van schoolgeld en kunnen dus
wettelijk door de school worden gevorderd
De toegangsprijs voor het zwembad en voor culturele en sportieve activiteiten in het
kader van het pedagogisch project van de school of van het inrichtingsproject
Verplaatsingskosten die eraan verbonden zijn
De fotokopieën die aan de leerlingen uitgedeeld worden (met een maximumbedrag
per leerling) 128
Het uitlenen van schoolboeken, persoonlijke uitrusting en materiaal
De gegroepeerde aankopen voor zover ze vrijblijvend zijn, de deelnamekosten in
vrijblijvende activiteiten, de abonnementen op tijdschriften in zover ze vrijblijvend zijn
(hun reële kostprijs wordt gevraagd voor zover deze verband houden met het
pedagogisch project).
Voor het begin van het schooljaar wordt ter informatie een raming van het bedrag van
de gevraagde kosten en de opsplitsing ervan schriftelijk meegedeeld aan de voogd.
De niet-betaling ervan is geenszins een reden voor een weigering van inschrijving of
uitsluiting.
De scholen moeten, voor zij de betaling van deze verschillende kosten vragen,
rekening houden met de sociale en culturele achtergrond van de leerlingen teneinde
aan elkeen gelijke kansen op sociale, professionele en culturele integratie te bieden 129.
In geval van nood kan de minderjarige nog altijd steun vragen aan het OCMW.
10. Wie betaalt de verschillende schoolkosten in de Vlaamse Gemeenschap?

In de Vlaamse Gemeenschap wordt de mogelijke bijdrage van de ouders geregeld
door het decreet van 13 juli 2001 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende het
onderwijs XIII (Mozaïekdecreet) dat geldt voor het basisonderwijs en het secundair
onderwijs. Dit decreet voorziet erin dat geen bijdrage kan worden gevraagd voor
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een
ontwikkelingsdoel na te streven. Volgens de memorie van toelichting kan een bijdrage
worden gevraagd voor de “activiteiten die de studies levendiger maken” (bijvoorbeeld
theater, bioscoop, muziek, schooluitstappen, buitenschoolse activiteiten, ...).

127 Art. 59, §1 van de wet van 21 juni 1985 en circulaire van 15 december 1992 nr. MIN/AGF/EN.

Voor het schooljaar 2004-2005 kan per leerling maximaal 75 euro voor fotokopieën worden gevraagd (Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 10 september 2004 tot vaststelling van het jaarlijks maximaal bedrag ter dekking van de kosten wegens fotokopieën per
leerling in het secundair onderwijs) ,(BS van 29 november 2004).
129 Art. 11 van het decreet "prioritaire taken"
128
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11. Wat is het verschil tussen een «regelmatige leerling» en een «vrije leerling» in het secundair
onderwijs van de Franse Gemeenschap?

a.

een regelmatige leerling is een leerling van wie de schoolsituatie overeenstemt met de
voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de
organisatie van het secundair onderwijs en die, op het einde van het schooljaar, een
getuigschrift zal behalen dat zal worden erkend en aanvaard door de Belgische Staat.
De regelmatige leerling moet:

wettige toegang hebben tot de klas waarin hij ingeschreven is130
ingeschreven zijn voor alle lessen
de lessen daadwerkelijk en stipt volgen: het decreet "prioritaire taken" somt nauwkeurig
de omstandigheden op waarin de jongere de hoedanigheid van "regelmatige leerling"
verliest. Vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs (vanaf het derde jaar)
verliest de leerling die tijdens eenzelfde schooljaar meer dan 30 halve dagen op ongeldig
verantwoorde wijze afwezig is geweest de hoedanigheid van regelmatige leerling
(behoudens afwijking toegestaan door de minister wegens uitzonderlijke omstandigheden).
De afwezigheid van een leerling kan worden verantwoord door ziekte van de leerling, het
overlijden van een verwante of aanverwante, de oproeping door een overheidsdienst of
wegens andere redenen aanvaard door het instellingshoofd131.
een vrije leerling beantwoordt niet aan ten minste één van de hierboven vermelde
voorwaarden en zal dus geen erkend getuigschrift behalen.
Het is niet omdat een minderjarige illegaal in België verblijft dat hij een
vrije leerling is. De leerling die niet in het bezit is van een
verblijfsdocument maar die alle hogervermelde voorwaarden vervult om als
regelmatige leerling te worden beschouwd, zal dus alle rapporten,
getuigschriften
en
diploma’s
krijgen.
Deze
documenten
worden
gehomologeerd onder dezelfde voorwaarden als voor de andere leerlingen.
Bovendien mag het begrip "vrije leerling" in de zin van de regelgeving
betreffende het slagen en overgaan naar een hogere klas niet worden
verward met de notie "vrije leerling" in de zin van de regelgeving
betreffende subsidiëring van de school. Met andere woorden, aan een
leerling die niet wordt meegeteld in het aantal leerlingen die in aanmerking
komen voor financiering, kan wel een getuigschrift worden verleend.
12. In welke klas moet de minderjarige ingeschreven worden om de hoedanigheid van regelmatige
leerling te verkrijgen (Franse Gemeenschap)?

In het basisonderwijs (kleuterschool en lagere school) is de leeftijd een belangrijk
criterium. Er bestaan immers geen voorwaarden om toegang te krijgen tot de
verschillende leerjaren van het basisonderwijs.
In het secundair onderwijs kan rekening worden gehouden met het onderwijs dat de
minderjarige gevolgd heeft in zijn land van herkomst. Er wordt geprobeerd te
achterhalen welk het laatste leerjaar is waarvoor de betrokkene in dat land is
geslaagd, alsook welk leerjaar daarmee in België overeenstemt.

130 Koninklijk besluit van 29 juni 1984 preciseert welke de toelatingsvoorwaarden zijn die voorzien zijn voor elk leerjaar: bijvoorbeeld, men moet het

derde leerjaar slagen om toegelaten te worden tot het vierde leerjaar.
131 Art. 4, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 betreffende het schoolbezoek (BS 4 maart

1999)
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Bepaalde getuigschriften die de minderjarige in zijn land van herkomst behaalde, worden
in België automatisch gelijkgesteld. In de meeste gevallen moet evenwel een aanvraag om
gelijkstelling worden ingediend. Dit geldt voor de leerlingen die zich inschrijven in het
secundair onderwijs en voor degenen die een gelijkstelling van een getuigschrift
basisonderwijs (certificat d‟études de base – CEB) aanvragen.
De procedure voor het verkrijgen van een gelijkstellingsattest van diploma's zal
verschillen naargelang de minderjarige onderwijs volgt in de Franse of in de Vlaamse
Gemeenschap.
Voor degenen die niet erin slagen een gelijkstellingsattest te verkrijgen, zie het deel
gewijd aan het onderwijs voor nieuwkomers.
13. Wie is regelmatige leerling en wie is vrije leerling in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap?

een regelmatige leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden inzake een bepaalde
onderwijsvorm, is ingeschreven voor alle vakken tijdens een bepaald schooljaar en volgt
daadwerkelijk en regelmatig alle lessen opdat hem de rechten worden erkend die
volgen uit het slagen voor de tests (verkrijgen van een diploma) en die eventueel
schoolgeld heeft betaald.
Wordt eveneens beschouwd als “regelmatige leerling” hij die, in tegenstelling tot wat
voorafgaat, daadwerkelijk en regelmatig slechts een deel van de lessen volgt, ten
gevolge van een vrijstelling van de lessen die reeds met vrucht zijn gevolgd op een
gelijkwaardig of hoger niveau.
een vrije leerling is hij die het statuut van regelmatige leerling niet heeft (die
voornoemde voorwaarden bijgevolg niet vervult). Hij heeft geen recht op een officieel
studiegetuigschrift.
14. Waar kan de minderjarige Frans of Nederlands leren buiten het kader van het gewoon onderwijs?

De minderjarige vreemdelingen die de leerplicht hebben vervuld, die ouder zijn dan
zestien jaar, of die ouder zijn dan vijftien jaar en de eerste twee leerjaren van het
secundair onderwijs gevolgd hebben, kunnen Nederlandse en Franse taallessen volgen
in het onderwijs voor sociale promotie. Het centrum kan eventueel afwijken van de
leeftijdsvoorwaarde.
Zie website: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/.

15. Mag de niet-begeleide minderjarige vreemdeling deelnemen aan een schoolreis in het buitenland?

De minderjarigen die erkend zijn als vluchteling en de NBMV‟s die gemachtigd zijn
voor een tijdelijk verblijf of die een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur
hebben (definitieve of tijdelijke BIVR) kunnen naar het buitenland reizen. Zij
moeten wel in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort en een visum
(indien vereist). (Het visum moet worden gevraagd bij de ambassade van het land
waar de minderjarige naartoe reist).
De minderjarigen die legaal op het grondgebied verblijven. In het besluit van de
Raad van de Europese Unie van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk
optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen
voor scholieren uit derde landen die in een Lidstaat verblijven (94/795/JAI), is
bepaald dat de leerlingen, onderdanen van derde landen die legaal verblijven op het
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, op dit grondgebied kunnen
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reizen, op voorwaarde dat een nominatieve lijst bestaat die als reisdocument
geldt. De lijst wordt afgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken en biedt de
leerling de mogelijkheid opnieuw tot het grondgebied te worden toegelaten zonder
verdere formaliteiten.
De minderjarige asielaanvragers en de minderjarigen die niet in het bezit zijn van
geldige verblijfsdocumenten kunnen niet naar het buitenland reizen. In principe
vermeldt de Dienst Vreemdelingenzaken de leerlingen die illegaal in België
verblijven niet op de hierboven vernoemde nominatieve lijst. Nochtans kan aan
niet-begeleide minderjarigen die zijn geplaatst in een centrum van het Rode Kruis,
een L.O.I. van een OCMW, een federaal centrum voor asielaanvragers of een
instelling van de Franse of Vlaamse Gemeenschap, om humanitaire of pedagogische
redenen, de toelating worden verleend om in een lidstaat van de Europese Unie te
reizen voor een periode van maximum drie maanden. 132
Gegevens van het bevoegd Bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken :
Directie Asiel
Mevrouw DE MAEYER (fr.)
Tel. : 02.205.58.78 - Fax : 02.274.66.63
Mevrouw BERKVENS (nl.)
Tel. : 02.205.54.14 - Fax : 02.274.66.62
16. Hoe verloopt het onderwijs van een minderjarige die zich in een gesloten centrum* bevindt?

Zoals supra gesteld hebben de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen recht op
onderwijs, zelfs indien zij zich in een gesloten centrum aan de grens bevinden, en moet
de voogd ervoor zorgen dat de minderjarige schoolloopt.
Zie verzoekschrift tot invrijheidstelling van een minderjarige die zich in een gesloten
centrum bevindt, pagina 153)

132 Zie bepalingen van de beslissing van de Raad van de Europese Unie op basis van artikel K.3, §2, punt b van het Verdrag van de Europese Unie

betreffende de faciliteiten en verplaatsingen van de leerlingen onderdanen van derdelanden en verblijvend in een lidstaat (94/795/JAI)
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2. Hoe kan de minderjarige een aanvraag om gelijkstelling van
buitenlandse diploma's en getuigschriften indienen in de Franse
Gemeenschap? 133
1.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Het instellingshoofd moet de aanvraag om gelijkstelling indienen bij de
Homologatiecommissie ("Commission d‟homologation"). Hij moet een dossier
samenstellen dat volgende documenten bevat:
voor de leerjaren van het basisonderwijs in het buitenland:
Diploma of getuigschrift basisonderwijs
Een voor echt verklaard uittreksel uit de geboorteakte
voor de leerjaren van het secundair onderwijs die gedeeltelijk in het buitenland
plaatsvonden:
schoolrapporten van het laatste leerjaar waarvoor betrokkene is geslaagd
indien de leerling in de loop van het schooljaar aankomt, moet hij de schooldocumenten
voorleggen inzake de periode tussen het begin van het schooljaar en het tijdstip waarop de
leerling aankomt in de school van de Franse Gemeenschap
de getuigschriften en/of de rapporten van elk leerjaar van het secundair onderwijs evenals
de eindbeslissingen na elk leerjaar betreffende de studiekeuze voor het volgende leerjaar.
een uittreksel uit de originele geboorteakte
een motivatiebrief met de naam, voornaam, adres en reden van aanvraag
het origineel bewijs van betaling van de administratieve kosten (25 €).
Aangezien zowel de lijst van de documenten, als de data waarop een equivalent
gevraagd moet worden, vaak veranderen, is het aangewezen de website van de
Franse Gemeenschap te raadplegen.
Behalve in de hieronder vermelde gevallen, moeten van alle documenten die een
gelijkstellingsdossier vormen voor eensluidend verklaarde afschriften voorgelegd
worden (voorzijde en keerzijde). Er moeten perfect leesbare kopies worden
voorgelegd. Een fax kan nooit een origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift
vervangen.
Behalve voor de hieronder vermelde bijzondere gevallen, zijn de bevoegde overheden
om documenten voor echt te verklaren:
de gemeentediensten, maar enkel als de aanvrager in België verblijft;
de leden van de Homologatiecommissie en de instellingshoofden van de
scholen voor secundair of hoger onderwijs voor de dossiers ingediend door
scholen (de schooldirecteurs vermelden op elke door hen ondertekende kopie
de woorden "gezien het origineel" gevolgd door hun naam, hun hoedanigheid,
hun originele handtekening en de stempel van de school);
de ambtenaren van de algemene directie van het basis- en secundaire
onderwijs;
de bevoegde autoriteiten van het land waar het diploma afgegeven werd. De
handtekening van de ambtenaar die de kopie voor eensluidend verklaard
heeft zal moeten worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse
133 Volgens de reglementaire bepalingen vastgelegd door de circulaire 877 van 9 juni 2004 betreffende de indiening van gelijkstellingaanvragen

van vreemde getuigschriften van het basis- en secundair onderwijs.
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Zaken van het land waar het diploma afgegeven werd; de handtekening van
de ambtenaar van Buitenlandse Zaken moet vervolgens worden gelegaliseerd
door de territoriaal bevoegde Belgische ambassade of consulaat.
Bovendien moeten de documenten die een gelijkstellingsdossier vormen vergezeld
gaan van een officiële vertaling in de Franse taal (daaronder begrepen de stempels,
de zegels en andere erop aangebrachte zegels), met uitzondering van de
documenten opgemaakt in het Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Nederlands of
Portugees.
De officiële vertaling moet worden gemaakt door:
een beëdigde vertaler bij een Belgische rechtbank. De handtekening van de
vertaler wordt daarna gelegaliseerd door de rechtbank van eerste aanleg;
een beëdigde vertaler gevestigd in het land waar de schooldocumenten afgegeven
werden, van wie de handtekening daarna wordt gelegaliseerd door de bevoegde
overheid van het betrokken land en door de diensten van de Belgische ambassade.
In alle gevallen moeten de originele vertalingen worden voorgelegd. De stempel van
de vertaler wordt deels op de vertaling zelf en deels op het te vertalen document
aangebracht; beide documenten moeten altijd samen worden voorgelegd. De
stempel van de vertaling moet op beide documenten worden aangebracht. De
Homologatiecommissie en de administratie kunnen om de vertaling vragen van de
documenten opgesteld in één van de supra vermelde talen als zulks noodzakelijk is
voor het begrip ervan.
Er bestaan een aantal bijzondere situaties:
Congolese schooldocumenten: enkel originele documenten worden aanvaard. Om een
definitieve gelijkstellingsbeslissing te bekomen moeten het originele Congolese
staatsdiploma en de originele Congolese schoolrapporten van het vijfde en zesde
leerjaar van het secundaire onderwijs voorgelegd worden aan de administratie;
Chinese, Guinese (Guinee Conakry), Senegalese, Marokkaanse en Rwandese
schooldocumenten: enkel originele documenten worden aanvaard.
Voor meer informatie, zie de website : www.cfwb.be/equival
2.

Wat moet worden gedaan als de gelijkstelling onmogelijk is?

Een buitenlandse leerling die geen schooldocumenten kan voorleggen over de
schooljaren in het buitenland kan geen vrijstelling genieten.
De minderjarige kan in aanmerking komen voor:
hetzij een toelating ("admission") die uitsluitend rekening houdt met zijn leeftijd: in
dit geval kunnen sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 worden
toegepast die het overgaan naar een bepaald leerjaar mogelijk maken op grond van de
leeftijd van de leerling. Bijvoorbeeld, de leerlingen die tenminste 12 jaar oud zijn en
die het zesde leerjaar van het basisonderwijs niet gevolgd hebben, kunnen
ingeschreven worden in het eerste leerjaar B (eerste brugklas) 134, of de leerlingen die
16 jaar oud zijn, ten aanzien van wie de toelatingscommissie een gunstig advies heeft
verleend ("conseil d'admission"), kunnen ingeschreven worden in het derde leerjaar
van het beroepsonderwijs135.
Vaak stemmen deze inschrijvingen niet overeen met het studieniveau van de
minderjarige of met zijn verlangens. Bijgevolg kan dat stelsel nadelig voor hem zijn.
Derhalve bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om een integratieattest
134

Art. 9, §3 KB van 29 juni 1984

135 Art. 11, § 2, 3° KB van 29 juni 1984.
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("attestation d‟intégration") te behalen zodat de onmogelijkheid een gelijkstelling te
verkrijgen kan worden verholpen.
hetzij het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers ("primo-arrivants*) in een brugklas
("classe-passerelle"): indien de minderjarige de gestelde voorwaarden vervult, kan hij
eventueel een integratieattest ("attestation d’intégration") verkrijgen (zie verder).
hetzij de tests van de "Jury de la Communauté française*" (zie verder) afleggen
3.

Hoeveel kost een gelijkstelling?

De behandeling van een aanvraag om gelijkstelling van buitenlandse diploma's en
getuigschriften kost 25 €. Dit bedrag moet worden gestort op het tijdstip van de
indiening van de aanvraag en uiterlijk op 15 juli van het schooljaar dat aan het
schooljaar van de inschrijving voorafgaat 136.
De niet-naleving van deze formaliteit leidt ertoe dat het dossier als niet-conform wordt
beschouwd en de behandeling ervan zal worden uitgesteld naar het volgende
schooljaar.
Het originele betalingsbewijs moet bij het dossier worden gevoegd.
4. Tot wie kan de minderjarige zich richten voor informatie over de beslissing betreffende de
gelijkstelling? 137

Communauté française - Direction générale de l'enseignement obligatoire Service des équivalences
7de verdieping
Rijksadministratief Centum – Arcadengebouw - Blok D
Pachécolaan n° 19, Bus O - 1010 Brussel
Ingeval de minderjarige kandidaat-vluchteling of erkend vluchteling is, geldt dezelfde
aanvraag om gelijkstelling. Ingeval hij niet over de vereiste documenten beschikt, kan
hij een aanvraag indienen op grond van de schooldocumenten waarover hij beschikt.
Het is in dat geval raadzaam contact op te nemen met de dienst gelijkstellingen (zie
gegevens supra) voor meer info en met betrekking tot de neerlegging van het dossier
bij de dienst zelf.
Het gaat om een voorlopige gelijkstelling.
Voor meer info over de aanvraag om gelijkstelling van de diploma‟s in de Franse
Gemeenschap,
kan
u
terecht
op
de
volgende
website:
www.scfwb.be/equival/equivalence.pdf

136 Artikel 9bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 betreffende de voorwaarden en de procedure van toekenning van gelijkstelling van

buitenlandse diploma's en getuigschriften.
137 Voor informatie omtrent de bevoegde ambtenaren en hun gegevens, zie
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SYNTHETISCHE FICHE

Aanvraag om gelijkstelling van diploma's in de Franse Gemeenschap
(basisonderwijs en secundair onderwijs)
Het instellingshoofd dient het dossier in
Het dossier bevat:
-

-

Voor de leerjaren van het basisonderwijs in het buitenland:
-

het diploma of getuigschrift basisonderwijs

-

een voor echt verklaard uittreksel uit de geboorteakte

-

het bewijs van de betaling van 25 €

Voor een deel van de leerjaren van het secundair onderwijs in het
buitenland:
-

de schoolrapporten van het laatste leerjaar waarvoor betrokkene is
geslaagd

-

indien de minderjarige in de loop van het schooljaar aankomt, de
schooldocumenten met betrekking tot de periode tussen het begin
en de aankomst van de leerling in de school

-

de schoolgetuigschriften en/of de schoolrapporten van elk leerjaar
in het secundair onderwijs + de eindbeslissingen betreffende de
studiekeuze voor het volgende leerjaar

-

een voor echt verklaard uittreksel uit de geboorteakte

-

een motivatiebrief met de naam, voornaam, adres en reden van
aanvraag

-

het bewijs van de betaling van 25 €

Alle documenten moeten VOOR ECHT VERKLAARD EN OFFICIEEL VERTAALD
worden in het Frans (met uitzondering van de Congolese, Chinese, Guinese,
Senegalese, Marokkaanse en Rwandese schooldocumenten)
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3. Hoe kan de minderjarige een aanvraag om gelijkstelling van
buitenlandse diploma's en getuigschriften indienen in de
Vlaamse Gemeenschap?138
1.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure in het basisonderwijs ?

Elke aanvraag om gelijkstelling wordt afzonderlijk onderzocht. Nochtans werden
bepaalde richtlijnen bepaald teneinde deze aanvragen zo snel en efficiënt mogelijk te
kunnen afhandelen139. De aanvraag wordt ingediend door de school die het kind
opneemt, op volgend adres:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs Afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen, CLB
Hendrik Consciencegebouw-Toren 4A
Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel
Tel: 02.553.93.86 – Fax: 02.553.93.85
e-mail: scholen.basisonderwijs.agadi@vlaanderen.be

De aanvraag moet worden ingediend aan de hand van een standaardformulier dat
volgende gegevens bevat: de identificatie van de school die de aanvraag indient, de
identificatie van de leerling en een zo volledig mogelijk overzicht van de door de
leerling in het buitenland gevolgde studies, met onder meer een duidelijke opgave van
de schooljaren. Indien de studies volledig of gedeeltelijk in het buitengewoon onderwijs
gevolgd werden, moet dit duidelijk vermeld worden.
Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van volgende documenten gevoegd (de
leerling behoudt het origineel):
de
in
het
buitenland
behaalde
studiegetuigschriften.
Bij
buitenlandse
studiegetuigschriften opgesteld in het Frans, het Engels of het Duits, moet geen
Nederlandse vertaling gevoegd worden. Bij studiegetuigschriften opgesteld in een
andere taal, moet een Nederlandse vertaling gevoegd worden, opgesteld door een
Belgische beëdigde vertaler. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de
volwassene die de minderjarige in rechte of in feite onder zijn hoede heeft.
het rapport van het laatst gevolgde leerjaar lager onderwijs
indien in het buitenland ook reeds secundair onderwijs gevolgd werd, het rapport van
het eerste leerjaar secundair onderwijs.
indien mogelijk, een verklaring van de schooldirectie waaruit blijkt hoeveel leerjaren
lager onderwijs werden gevolgd, of de lagere studies al dan niet met vrucht werden
beëindigd en waartoe de gevolgde lagere studies in het betrokken land toegang
verlenen.

Volgens de bepalingen bedoeld in circulaire 877 van 9 juni 2004 betreffende de indiening van gelijkstellingaanvragen van vreemde
getuigschriften van het basis- en secundair onderwijs.
139 In een circulaire van 29 november 1993 betreffende de gelijkstelling van buitenlandse getuigschriften en diploma's, niveau basisonderwijs
138
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Voor kandidaat-vluchtelingen die niet over officiële bewijzen beschikken
en ten aanzien van wie contact met het land van herkomst tijdens de
asielprocedure of na de erkenning als vluchteling sterk ontraden wordt,
bestaat een specifieke regelgeving.
Het supra bedoelde aanvraagformulier moet worden ingediend samen met
een schriftelijke verklaring op erewoord (zie model als bijlage) van de
persoon die de minderjarige in rechte of in feite onder zijn hoede heeft
(dus ook de voogd). Deze verklaring bevat gegevens over de in het
thuisland gevolgde studies op het niveau van basisonderwijs en/of het
eerste leerjaar secundair onderwijs. Deze specifieke regelgeving is niet
meer van toepassing als officiële getuigschriften kunnen worden verkregen
in het land van herkomst.
De andere categorieën minderjarige vreemdelingen, bijvoorbeeld de nietbegeleide minderjarige vreemdelingen, die niet in het bezit zijn van de
getuigschriften uit het land van herkomst kunnen tevens een beroep doen
op deze specifieke reglementering bedoeld voor personen die asiel
aanvragen(verklaring op erewoord).

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

191

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

SYNTHETISCHE FICHE :

Aanvraag om gelijkstelling van diploma's in de Vlaamse Gemeenschap
(Basisonderwijs)
De schooldirecteur dient het dossier in
Standaardformulier
In het dossier kopie van:
-

De in het buitenland behaalde studiegetuigschriften

-

Het rapport van het laatst gevolgde leerjaar van het basisonderwijs

-

Indien mogelijk, een verklaring van de schooldirectie waaruit blijkt
hoeveel leerjaren lager onderwijs werden gevolgd, of de lagere studies al
dan niet met vrucht werden beëindigd en de studierichtingen waartoe de
gevolgde lagere studies in het betrokken land toegang verlenen.

Officiële VERTALING in het Nederlands

UITZONDERING voor asielzoekers: verklaring op erewoord
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2.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure in het secundair onderwijs ?

De procedure wordt geregeld door een circulaire van 1 juni 1981.
De gelijkstelling van de buitenlandse studiegetuigschriften wordt
aangevraagd door de secundaire school waar de leerling zich inschrijft.

in

beginsel

Scholen die onthaalklassen* voor anderstalige nieuwkomers* inrichten, moeten de
gelijkstelling van de buitenlandse studiegetuigschriften van de OKAN*-leerlingen tijdens
dat jaar aanvragen. Zodoende kan de leerling na het doorlopen van de onthaalklas
op een vlotte wijze geïntegreerd worden in het reguliere onderwijs.
Een individueel dossier wordt samengesteld, dat onder andere het verzoek om
gelijkstelling bevat.
Het individueel dossier om gelijkstelling wordt ontvankelijk beschouwd als het de
volgende documenten bevat:
het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend;
een kopie van de originele studiegetuigschriften (de minderjarige bewaart de
orginelen): een diploma, een rapport van het laatst gevolgde leerjaar met overzicht
van de vakken en waaruit blijkt dat de leerling toegelaten werd tot een hoger
leerjaar;
verklaringen die vermelden tot welke studies de door de titularis behaalde
diploma's of studiegetuigschriften in het land van uitreiking toegang verlenen,
kunnen zeer nuttig zijn.
Alle buitenlandse documenten in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of
Duits moeten samen met een beëdigde vertaling worden voorgelegd.
De aanvragen moeten worden bezorgd aan:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Beleidsuitvoering
Secundaire Scholen
Hendirk Consciencegebouw – Toren 2A
Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel
Tel: 02.553.87.14 – Fax: 02.553.87.15 of 02.553.87.25
E-mail: scholen.secundaironderwijs.agadi@vlaanderen.be ;
deeltijdskunstonderwijs.agadi@vlaanderen.be
Het verzoek om gelijkstelling wordt slechts ontvankelijk
aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend is.

beschouwd

als

het

In geval van studiegetuigschriften uitgereikt in staten die geen lid zijn van de E.U., of
die betrekking hebben op tevens in het buitenland gevolgde gespecialiseerde
opleidingen, moeten de projecten, de cursussen, de rapporten en de daadwerkelijk
door de leraren gevolgde studieprogramma‟s bij het verzoek om gelijkstelling worden
gevoegd.
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Voor kandidaat-vluchtelingen die niet over officiële bewijzen beschikken
en ten aanzien van wie contact met het land van herkomst tijdens de
asielprocedure of na de erkenning als vluchteling sterk ontraden wordt,
bestaat dezelfde specifieke regelgeving als voor het basisonderwijs (zie
supra)
Het aanvraagformulier moet worden ingediend samen met een schriftelijke
verklaring op erewoord (zie model als bijlage) van de voogd over het
onderwijs dat de minderjarige heeft genoten in het land van herkomst (ten
hoogste tot het vierde jaar van het secundair onderwijs). Het dossier
moet bestaan uit:
het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
een verklaring op erewoord betreffende de studies gevolgd in het land van
herkomst
een attest van de FOD Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat de
minderjarige kandidaat-vluchteling is of werd erkend als vluchteling.
De andere categorieën niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de
illegalen bijvoorbeeld, die niet in het bezit zijn van getuigschriften uit het
land van herkomst, kunnen tevens een beroep doen op de specifieke
regelgeving bedoeld voor vluchtelingen (verklaring op erewoord). De
aanvragen moeten aan bovenvermeld adres worden bezorgd.

SYNTHETISCHE FICHE :

Aanvraag om gelijkstelling van diploma’s in de Vlaamse Gemeenschap
(secundair onderwijs)
De schooldirecteur dient het dossier in
Standaardformulier
In het dossier kopie van:
De originele studiegetuigschriften: een diploma, een rapport van het laatst gevolgde leerjaar met
overzicht van de vakken en waaruit blijkt dat de leerling toegelaten werd tot een hoger leerjaar,
verklaringen waaruit blijkt tot welke studies de diploma‟s die betrokkene heeft gehaald in het
land van herkomst toelating verlenen.

Officiële VERTALING in het Nederlands
UITZONDERING voor personen die asiel hebben gevraagd: verklaring op
erewoord
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3.

Wat gebeurt er als de buitenlandse diploma's en getuigschriften niet worden gelijkgesteld?

Een leerling die in het buitenland lager onderwijs heeft gevolgd, heeft twee
mogelijkheden om in België een getuigschrift basisonderwijs te behalen:
ofwel slagen voor het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs (eerste leerjaar
van het algemeen en technisch secundair onderwijs of beroepsonderwijs) op
voorwaarde dat de voogd, na advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB*)
(tegenhanger van de PMS in de Franse Gemeenschap) , akkoord gaat en de klassenraad
een gunstig advies heeft verleend;
ofwel slagen voor het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs (onthaalklas). De
leerling kan daartoe worden toegelaten als hij ofwel niet geslaagd is voor het zesde
leerjaar van lager onderwijs, ofwel op 31 december van het lopende schooljaar de
leeftijd van 12 jaar bereikt. Indien de leerling slaagt voor dit eerste leerjaar B, kan hij
toegelaten worden tot het tweede leerjaar van het secundair beroepsonderwijs of
technisch onderwijs.
Bovendien kan de minderjarige, die het basisonderwijs slechts gedeeltelijk gevolgd
heeft, het getuigschrift basisonderwijs behalen door te slagen voor het kantonaal
examen dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Examencommissie in de loop van de
maand juni 140.
Beide voornoemde alternatieven om het getuigschrift basisonderwijs te behalen,
vertonen een moeilijkheid in verband met het gebrek aan kennis van het Nederlands.
Dat is vaak het geval voor minderjarige vreemdelingen die in België aankomen en in
Vlaanderen gaan wonen. De minderjarige kan in casu het eerste jaar onderwijs volgen
in een onthaalklas waarin de nadruk wordt gelegd op het aanleren van de
Nederlandse taal. Na deze onthaalklas wordt de minderjarige georiënteerd naar een
leerjaar dat meer aangepast is aan zijn leeftijd en aan zijn bekwaamheden.
Minderjarige vreemdelingen van wie de diploma‟s van het basisonderwijs of het
secundair onderwijs niet werden gelijkgesteld, kunnen via de Examencommissie
examens afleggen (de Examencommissie is de tegenhanger van de Jury van de
Franse Gemeenschap).

4. Wat is de "Jury" van de Franse Gemeenschap?
De minderjarige vreemdeling die geen enkel document kan overleggen over de
studies gevolgd in zijn land van herkomst kan geen gelijkstelling genieten. Hij zal
beschouwd worden als "vrije leerling" ("élève libre") en zal dus geen diploma kunnen
behalen.
In dit geval is het onontbeerlijk dat hij verschijnt voor de "Jury" in alle gevallen waarin de
leerling is ingeschreven in een leerjaar zonder de gelijkstelling van zijn diploma of van
zijn studiejaren te hebben verkregen of zonder het integratieattest te hebben dat wordt
verstrekt aan bepaalde categorieën van anderstalige nieuwkomers.
a. Voor het basisonderwijs :
Om het getuigschrift basisonderwijs ("Certificat d'Etudes de Base* (CEB)) te behalen,
kan de leerling een centraal examen afleggen.
In elk schoolkanton ("canton scolaire") wordt jaarlijks een examen georganiseerd dat
toegang verleent tot het getuigschrift basisonderwijs (CEB), waaraan alle leerlingen
kunnen deelnemen ingeschreven in het zesde leerjaar van het gewone basisonderwijs,

140 Zie circulaire van 28 april 1993
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ingericht of gesubsidieerd door de Staat, of die ten minste 11 jaar oud zijn op 31
december van het schooljaar waarin het examen plaats vindt141.
Voor meer inlichtingen betreffende dit examen, contacteer de diensten van:
De heer Christian Sol
Inspecteur-generaal van het basisonderwijs
Pachecolaan, 19 - 1010 Brussel
Tel. : 02.210.58.92 (nummer niet meer in gebruik)
b. Voor het secundair onderwijs :
Er zijn drie examenzittijden per jaar die de minderjarige de mogelijkheid bieden de
verschillende getuigschriften en diploma's te behalen, waaronder:
het getuigschrift secundair onderwijs van de tweede graad van het algemeen en
technisch secundair onderwijs, alsmede van het beroeps- of kunstonderwijs (stemt
overeen met het vierde leerjaar secundair onderwijs) kan toegang verlenen tot
verschillende leerjaren (geregeld in het koninklijk besluit van 29 juni 1984).
Bijvoorbeeld, naargelang de afdeling van de "Jury", zal het examen toegang verlenen
tot het vijfde leerjaar algemeen of technisch onderwijs, beroeps- of kunstonderwijs.
-

het getuigschrift hoger secundair onderwijs (stemt overeen met het zesde leerjaar
secundair onderwijs of zevende leerjaar beroepsonderwijs).

Alle inlichtingen betreffende de kosten, de inschrijvingsdata en het programma zijn
beschikbaar op de website van het Ministerie van de Franse Gemeenschap:
http://www.cfwb.be/jurys/fram001.htm :
1) Voor het getuigschrift secundair onderwijs van de tweede graad
Zetel van de jury:
Rijksadministratief Centrum
Kantoren 2537 en 2539
Koningsstraat 204 - 1010 Brussel
Tel. : 02.210.57.77 of 02.210.59.81(nummers niet meer in gebruik) - Fax :
02.210.59.80
Postadres:
Arcadengebouw, blok D, 2de verdieping
Pachecolaan, 19, Bus 0 - 1010 Brussel
Dominique.LORQUET@cfwb.be
2) Voor het getuigschrift hoger secundair onderwijs
Zetel van de jury :
Rijksadministratief Centrum
Kantoren 2533 of 2535
Koningsstraat 204 - 1000 Brussel
Tel. : 02.210.57.34 02 of 02.210.56.91 (nummers niet meer in gebruik) - Fax. :
02.210.59.80
Postadres:
Arcadengebouw, blok D
2de verdieping, Pachecolaan, 19, bus 0 - 1010 Brussel
jurys.secondaire@cfwb.be

141 Besluit van de Franse Gemeenschap van 3 mei 1999 (BS 28 augustus 1999).
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5. Wat is de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap?
De minderjarige vreemdelingen van wie de buitenlandse diploma's van het
basisonderwijs of secundair onderwijs niet werden gelijkgesteld, kunnen examens
afleggen via de Examencommissie. Het is voor de minderjarige echter niet gemakkelijk
de leerstof onder de knie te krijgen en het examen af te leggen als hij nog niet
voldoende Nederlands kent.
a. Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs wordt tijdens de zomermaanden in tien scholen een
Examencommissie opgericht. Deze commissie organiseert de (kantonnale) examens
om het getuigschrift basisonderwijs te kunnen behalen.142
Informatie is beschikbaar op de website www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/ onder
de rubriek “examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap voor het
basisonderwijs.
Vragen kunnen tevens worden gesteld per e-mail via de “Vlaamse Infolijn – onderwijs”
(via die website).
b. Secundair onderwijs
De Examencommissie van het secundair onderwijs organiseert twee zittijden per jaar.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt vereist om te kunnen deelnemen.
Deze Examencommissie bestaat uit vier afdelingen die telkens tot het behalen van een
ander diploma leiden (eerste graad, tweede graad, algemeen en technisch
secundair, beroeps- en kunstonderwijs).
Verdere
inlichtingen
kunnen
www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq

verkregen

worden

op

de

website:

Of bij:
Dienst Examencommissie
Postadres
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel
Adres voor bezoekers:
Materiaalstraat 67 te 1070 Brussel
Algemeen faxnummer: 02.528.09.45
De telefoonnummers en de e-mailadressen van de secretarissen
verantwoordelijk voor de diverse afdelingen zijn beschikbaar op de supra
vermelde website onder de rubriek “structuur”.

142 Circulaire van 21 december 1998
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SYNTHETISCHE FICHE

JURY VAN DE FRANSE
GEMEENSCHAP

EXAMENCOMMISSIE VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP

Basisonderwijs

Basisonderwijs

1 zittijd / jaar

1 zittijd / jaar
zomermaanden

gedurende

centraal
examen
teneinde
het kantonnaal examen teneinde
basisonderwijs
getuigschrift basisonderwijs (CEB*) te getuigschrift
behalen
behalen
Inlichtingen: Inspection générale de Inlichtingen:
l‟enseignement
02.210.58.92

fondamental.

de
het
te

Tel. : www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/

(onder de rubriek “examencommissies
van de Vlaamse Gemeenschap voor het
basisonderwijs” en via de “Vlaamse
Infolijn –onderwijs”

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

3 zittijden / jaar

2 zittijden / jaar

examen teneinde het getuigschrift 4 verschillende afdelingen
secundair onderwijs te behalen van:
- De tweede graad

198

- Hoger secundair onderwijs

Inlichtingen: algemeen faxnummer:
02.528.09.45 en via de website:

Inlichtingen : www.cfwb.be/jurys

www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/
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6. Welk onderwijs genieten anderstalige nieuwkomers in de
Vlaamse Gemeenschap?
Met betrekking tot onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen is volgend adres van nut:
Kom-Pas minderjarigen
Kongostraat 42 -9000 Gent
Tel.: 09.265.71.54 – Fax: 09.265.78.49
E-mail: info@kompas.be

Tel. onthaal: 09.265.78.40

Er bestaat voor minderjarige vreemdelingen die in België aankomen onderwijs dat
speciale opvang biedt waardoor minderjarigen regelmatig en met succes naar school
kunnen gaan in het gewoon onderwijs. De twee onderwijsniveaus (basisonderwijs en
secundair onderwijs) hebben hun eigen regels voor de organisatie van die opvang. In
beide niveaus wordt voor deze groep minderjarige vreemdelingen dezelfde benaming
gebruikt: anderstalige nieuwkomers.
Dit onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is zowel bestemd voor kinderen en
jongeren die reeds onderwijs hebben genoten, als voor minderjarige vreemdelingen
die niet kunnen lezen of schrijven in hun moedertaal.
i) Basisonderwijs143
1.

. Wie zijn anderstalige nieuwkomers?

Een anderstalige nieuwkomer is een minderjarige vreemdeling die bij zijn inschrijving
voldoet aan volgende voorwaarden:
vijf jaar of ouder zijn;
niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten;
niet het Nederlands als moedertaal hebben;
niet in België of Nederland zijn geboren;
geen volledig schooljaar hebben gevolgd in een school die onderwijs in het Nederlands
organiseert;
onvoldoende de onderwijstaal beheersen om de lessen te kunnen volgen in een school
die onderwijs in het Nederlands aanbiedt.
Van de tweede en vijfde voorwaarde kan worden afgeweken. Afwijkingen moeten
schriftelijk worden aangevraagd bij de administratie van het basisonderwijs
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Administratie Basisonderwijs
t.a.v. mevrouw Chris Deloof
Koning Albert II-laan 15, kamer 4 A 4 - 1210 Brussel
Tel.: 02.553.92.41 - Fax: 02.553.93.95
E-mail: chris.deloof@ond.vlaanderen.be
De vaststellingen in verband met de laatste twee voorwaarden worden gedaan via
een schriftelijke verklaring op eer, gedagtekend en ondertekend door de persoon die
de minderjarige in rechte of in feite onder zijn hoede heeft (zie model als bijlage).

143 Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs is geregeld in de omzendbrief van 2 juli 2001.
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2.

Welk onderwijs genieten anderstalige nieuwkomers?

Er is voorzien in « onthaalonderwijs » voor anderstalige nieuwkomers (onthaalklas voor
anderstalige nieuwkomers = OKAN*). Dergelijk onderwijs moet het mogelijk maken
sneller Nederlands te leren en de sociale integratie van anderstalige nieuwkomers te
verbeteren.
Er is sprake van een opvangperiode in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers
van zes tot twaalf jaar waardoor de minderjarige wordt voorbereid om naderhand op
positieve wijze gewoon onderwijs te volgen. Een school kan een onthaalklas
organiseren zodra vier anderstalige nieuwkomers worden ingeschreven.
ii) Secundair onderwijs144
1.

Wie zijn anderstalige nieuwkomers?

Een minderjarige vreemdeling kan een regelmatige leerling in een onthaalklas zijn
indien hij voldoet aan volgende voorwaarden:
niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten;
niet het Nederlands als moedertaal hebben;
niet in België of Nederland zijn geboren;
geen volledig schooljaar onderwijs hebben gevolgd in een school die onderwijs in
het Nederlands aanbiedt;
onvoldoende het Nederlands beheersen om op positieve wijze de lessen te kunnen
volgen in een school die onderwijs in het Nederlands aanbiedt;
ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens twaalf jaar zijn;
leerplichtig zijn of geen achttien jaar zijn ten laatste op 31 december van het
betrokken schooljaar.
In uitzonderlijke omstandigheden kan op verzoek van de school worden afgeweken
van de derde en vierde voorwaarde.
Om uit te maken of een leerling voldoet aan de tweede en vierde voorwaarde moet
de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over de minderjarige of die de leerling in
feite onder zijn hoede heeft (de voogd dus), een schriftelijke verklaring op eer invullen
(zie model als bijlage). De schooldirecteur bepaalt in overleg met de leraar en de
leerling of deze laatste de onderwijstaal onvoldoende beheerst.
2.

Welk onderwijs genieten anderstalige nieuwkomers?

Sommige instellingen van secundair onderwijs voorzien ook in onthaalklassen.
De gegevens van de secundaire instellingen die onthaalklassen voor anderstalige
nieuwkomers organiseren, staan vermeld op de website www.ond.vlaanderen.be of
kunnen worden aangevraagd bij Frederick Roekens, tel.: 02.553.89.59 (e-mail:
frederick.roekens@ond.vlaanderen.be). De per graad en per onderwijsvorm
voorgestelde studierichtingen worden voor elke instelling vermeld.
Met dit onthaaljaar wordt voornamelijk beoogd dat jongeren zo snel mogelijk
Nederlands leren en zich integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best
aansluit bij hun capaciteiten.
Het onthaalonderwijs moet leerlingen in staat stellen hun studies in het gewoon
secundair onderwijs met succes te volgen. Het lespakket van dit onthaaljaar is vooral
gericht op het leren beheersen van het Nederlands: de wekelijkse lesrooster omvat
minstens 22 lesuren Nederlands.
144 De organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs is geregeld in het besluit van de

Vlaamse regering van 24 mei 2002 (BS 11 september 2002).
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Op het einde van het schooljaar krijgt elke anderstalige nieuwkomer die het in de
onthaalklas verstrekte onderwijs regelmatig heeft gevolgd een attest van
schoolbezoek.
Na een jaar onthaalklas wordt de anderstalige nieuwkomer opgenomen in het
gewoon onderwijs. Deze overstap kan ook in de loop van het onthaaljaar plaatsvinden.
In dat geval moet een aanvraag om af te wijken van het aantal nietgerechtvaardigde afwezigheden worden ingediend. Bovendien moet de leerling
voldoen aan de bestaande regelgeving inzake toegangsvoorwaarden en
voorwaarden om te mogen overgaan. Ten slotte moet zijn verzoek tot gelijkstelling van
diploma positief worden beoordeeld.
3.

Referentieadres waarnaar verschillende documenten kunnen worden verstuurd:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Scholen secundair onderwijs MAKO → Departement
Agentschap voor onderwijsdiensten
Hendrik Consciencegebouw – Toren 2 A 07
Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel.: 02.553.88.10 – Fax: 02.553.87.25
Voor nuttige adressen met betrekking tot onthaalklassen in Vlaanderen kan een
beroep worden gedaan op de infolijn onderwijs 0800/30203 (fax: 02/553.96.55 – e-mail:
via de website, http:\\www.ond.vlaanderen.be/infolijn).
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SYNTHESEFICHE

Welk onderwijs genieten anderstalige nieuwkomers in de
Vlaamse Gemeenschap?
Basisonderwijs
Anderstalige nieuwkomer = 5 jaar of ouder
Noch Belg, noch Nederlander (afwijking mogelijk)
Niet in België of Nederland geboren (afwijking mogelijk)
Moedertaal niet Nederlands
Eerste schooljaar in het Nederlands (schriftelijke verklaring op eer)
Onvoldoende kennis van het Nederlands (schriftelijke verklaring op eer)
In onthaalklas*: Nederlands en integratie
Welke scholen? Zie www.ond.vlaanderen.be
Secundair onderwijs
Anderstalige nieuwkomer = op 31/12 minstens 12 en geen 18 jaar
Noch Belg, noch Nederlander
Niet in België of Nederland geboren
Moedertaal niet Nederlands
Eerste schooljaar in het Nederlands (schriftelijke verklaring op eer)
Onvoldoende kennis van het Nederlands (schriftelijke verklaring op eer)
In onthaalklas: vooral Nederlands
Welke scholen? Zie www.ond.vlaanderen.be
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7. Welk onderwijs genieten nieuwkomers in de Franse
Gemeenschap?
1.

Wie zijn nieuwkomers (« primo-arrivants* »)?

Het betreft leerlingen die voldoen aan volgende voorwaarden:
ten minste twee en een half en jonger dan achttien jaar zijn;
zich in één van volgende administratieve situaties bevinden:
a) een asielaanvraag hebben ingediend;
b) een persoon vergezellen die een asielaanvraag heeft ingediend (de naam van de
minderjarige moet vermeld staan op de asielaanvraag van deze persoon);
c) een aanvraag tot erkenning als staatloze hebben ingediend of als staatloze
erkend zijn;
d) een onderdaan zijn van een land dat als ontwikkelingsland wordt beschouwd 145;
sinds minder dan een jaar in België zijn.
2.

Welk onderwijs voor nieuwkomers?

Het onderwijs voor nieuwkomers is geregeld in het decreet van 14 juni 2001
« betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse
Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd »146.
Dit decreet voorziet in twee verschillende zaken:
de organisatie van overgangsklassen (« classes passerelles ») voor nieuwkomers, i.e. een
« onderwijsstructuur voor de opvang, oriëntatie en optimale integratie van de
nieuwkomer in het basis- of secundair onderwijs ». Het betreft de organisatie van
aangepast onderwijs voor leerlingen die uit het buitenland komen en die nooit lessen
hebben gevolgd in de Franse Gemeenschap van België;
een integratieraad (« conseil d‟intégration ») die « [instaat] voor de begeleiding van de
nieuwkomer naar een optimale integratie in het door de Franse Gemeenschap ingericht
of gesubsidieerd onderwijs, met inbegrip van de eventuele voorbereiding op de
examens van één van de jury's van de Franse Gemeenschap ». In bepaalde specifieke
gevallen wordt de integratieraad eveneens belast met het uitreiken van een
toelatingsattest tot het secundair onderwijs.
3.

Welke scholen kunnen nieuwkomers ontvangen?

Alle basisscholen (maar niet kleuterscholen, tenzij voor leerlingen die de leeftijd hebben
om naar de derde kleuterklas te gaan) en alle secundaire scholen van alle netten
(officieel en vrij) kunnen nieuwkomers ontvangen.
Desgewenst moeten de instellingen extra subsidies aanvragen om overgangsklassen te
organiseren.
Slechts een beperkt aantal instellingen van basisonderwijs en secundair onderwijs in
Brussel en Wallonië147 kunnen een overgangsklas organiseren. Jaarlijks worden deze
scholen in een besluit vermeld148.

145 De lijst van deze 182 landen is gepubliceerd als bijlage bij de circulaire van 19 juli 2001.
146 BS 17 juli 2001.
147 Zie decreet van 14 juni 2001, art. 5 t.e.m. 9.
148 Zie het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 tot subsidiëring van de overgangsklassen in het lager onderwijs

voor het schooljaar 2004-2005, tot uitvoering van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat
door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd (BS 11 oktober 2004).
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De adressen van de scholen die voorzien in overgangsklassen kunnen worden
geraadpleegd op de website van het Ministerie van Onderwijs van de Franse
Gemeenschap: http://www.agers.cfwb.be/citoyens/index.asp. Bovendien genieten de
scholen die nieuwkomers ontvangen gunstigere flankerende normen.
4.

Wat is een overgangsklas (« classe passerelle »)?

Een overgangsklas is een specifieke structuur ten dienste van leerlingen met bijzondere
behoeften. Het kan onder meer gaan om een:
intensieve Franse taalklas voor degenen die de taal onvoldoende beheersen;
inhaalklas om de leerling zo snel mogelijk te doen aansluiten bij het studieniveau dat
overeenkomt met zijn echte niveau;
een klas leren lezen en schrijven voor leerlingen die geen of zeer weinig onderwijs
hebben gevolgd in hun land van herkomst.
De nieuwkomers kunnen worden samengebracht in éénzelfde klas of onmiddellijk
aansluiten bij de klas die overeenkomt met hun niveau. De scholen kunnen trouwens
de extra subsidies die zij ontvangen vrij gebruiken voor de opvang van nieuwkomers.
5.

Welke rol speelt de integratieraad in de overgangsklassen? Wat is het toelatingsattest?

De integratieraad:
is belast met de begeleiding van de nieuwkomer naar een optimale integratie in het
onderwijs;
is belast met de begeleiding van de leerling tijdens zijn secundair onderwijs en met
zijn eventuele voorbereiding op de examens van de jury van de Franse Gemeenschap;
kan tevens aan de leerling een toelatingsattest (« attestation d'admissibilité »)
uitreiken.
Zoals hiervoor uiteengezet, kan de leerling die niet in het bezit is van gelegaliseerde
documenten betreffende het onderwijs dat hij in zijn land van herkomst heeft gevolgd
en dus niet kan bewijzen dat hij in een bepaald schooljaar heeft gezeten of dat
schooljaar met vrucht heeft beëindigd, immers geen gelijkstelling van diploma krijgen.
Hij zal zijn studies moeten hervatten in het eerste leerjaar B (onthaal) of het derde
leerjaar beroepsonderwijs, i.e. een niveau dat niet noodzakelijk overeenkomt met de
gedane studies.
Om dit nadeel te verhelpen (dat als gevolg kan hebben dat een leerling soms
meerdere studiejaren verliest), heeft de Franse Gemeenschap een bijzonder
systeem uitgewerkt: het toelatingsattest.
Dit attest kan worden uitgereikt door de integratieraad (in dit geval zetelt in de
integratieraad verplicht een lid van de jury van de Franse Gemeenschap dat moet
instemmen met het uitreiken van het attest) en verleent aan de leerling toegang tot
eender welk jaar in het secundair onderwijs, met uitzondering van het zesde en
zevende jaar, ongeacht het type of de afdeling.
De leerling die het toelatingsattest heeft gekregen, kan worden ingeschreven in het
schooljaar en de studierichting waartoe hij is toegelaten, zulks in alle instellingen
voor secundair onderwijs.
Opgelet evenwel: dit attest kan slechts worden uitgereikt aan leerlingen
die een aanvraag tot erkenning als vluchteling hebben ingediend, die als
vluchteling zijn erkend of die een persoon vergezellen die een dergelijke
aanvraag heeft ingediend of als vluchteling is erkend.
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SYNTHESEFICHE

Welk onderwijs genieten nieuwkomers in de Franse Gemeenschap?
Nieuwkomer = 2 jaar ½ - 18 jaar
asielzoeker of staatloos of
onderdaan van een ontwikkelingsland
In overgangsklassen* (welke scholen?
Zie http://www.agers.cfwb.be/citoyens/index.asp)
Follow-up door een integratieraad:
Rol: integratie
begeleiding in het secundair onderwijs
voorbereiding op de examens van de jury van de Franse Gemeenschap
uitreiking van een toelatingsattest
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8. Wat zijn de centra leerlingenbegeleiding (CLB’s) van de
Vlaamse Gemeenschap?
De leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op
een CLB voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB:
stelt de leerling centraal;
wordt georganiseerd door een multidisciplinair team;
is discreet;
is gratis.
Het CLB is werkzaam op volgende domeinen:
leren en studeren: leerproblemen, gedrag ten aanzien van schoolwerk, …;
schoolloopbaan: studie en keuze van type onderwijs, …;
preventieve gezondheidszorg: ziektepreventie, vaccinaties, …;
sociaal-emotionele ontwikkeling: zich goed voelen, zich slecht voelen, goed omgaan met
anderen, …
Het CLB kan worden gecontacteerd in verband met vragen omtrent ontwikkeling en
opvoeding van kinderen en jongeren, omtrent scholen en richtingen, gezondheid,
leerproblemen, zelfvertrouwen en faalangst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
leerlingen die zich bedreigd voelen in hun leerproces als gevolg van hun leefsituatie of
hun sociaal verleden.
Elke school werkt samen met een team van het CLB. Om het telefoonnummer van het
CLB van de school waar de minderjarige is ingeschreven te kennen, kan een beroep
worden gedaan op de « CLB-telefoon » op nummer 02.219.78.71 voor de CLB‟s van het
gemeenschapsonderwijs en op nummer 078.15.55.51 voor de CLB‟s van het vrij
onderwijs.

9. Wat zijn de psycho-medisch-sociale centra « centres psychomédico-sociaux » (CPMS) van de Franse Gemeenschap?
De PMS-centra zijn voorzien van een ten aanzien van de schoolinstelling autonome
structuur en oefenen specifieke opdrachten uit149. Zij zorgen voor psycho-medischsociale begeleiding in schoolverband.
Meer in het bijzonder is het PMS-centrum een plaats waar leerlingen worden
opgevangen, waar naar hen wordt geluisterd en waar zij worden begeleid. Het is erop
gericht de voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren gedurende
hun schooltijd te optimaliseren.
In dit verband omvatten de prioritaire opdrachten:
oriëntatie: geleidelijke totstandbrenging van een levensproject en voorlichting van
leerlingen. De leden van het PMS-centrum moeten de jongere helpen zichzelf te leren
kennen en op eigen benen te staan. Zij informeren hem over studie- en
loopbaanmogelijkheden. Zij beantwoorden de vragen van de jongere en begeleiden hem
bij de uitvoering van zijn project. Zij zien erop toe dat voorlichting plaatsvindt over
onderwijsrichtingen en beroepen via passende acties op scharniermomenten in de
schooltijd;

149 In de circulaire van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 1998 betreffende de omschrijving van de prioritaire taken van de PMS-centra van

de Franse Gemeenschap wordt nader bepaald welke opdrachten de PMS-centra moeten uitoefenen ten aanzien van elke leerling.
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preventie: preventiegerichte acties kunnen collectief of individueel zijn en zijn
opgebouwd rond twee centrale onderwerpen:
op collectief vlak strekken zij ertoe enige disfunctie die de harmonieuze ontwikkeling
van de jongere zou kunnen schaden te identificeren en te voorkomen, zulks in
samenwerking met de schoolinstellingen;
op individueel vlak strekken zij ertoe op gestructureerde en gecoördineerde wijze
crisissituaties aan te pakken. Het team van het PMS-centrum moet in principe handelen
als een eerstelijnsdienst;
het team van het PMS-centrum is ermee belast de crisis stabiel te maken. Vervolgens
zoekt het team, onder de verantwoordelijkheid en impuls van de directeur van het
centrum, naar adequate oplossingen. Indien nodig werkt het samen met
gespecialiseerde diensten en instellingen (SAJ‟s*, SOS-Enfants, centrum voor
begeleiding of voor geestelijke gezondheid, sociale diensten, …). Heel in het bijzonder
wordt aandacht besteed aan gevallen van mishandeling;
gezondheidsbevordering: de PMS-centra moeten hun acties tot bevordering van de
gezondheid nader bepalen en werken samen met lokale gezondheidscentra om de
prioritaire objectieven van de gezondheidszorg vast te leggen.
Gelet op de wettelijke opdrachten van de PMS-centra is het duidelijk dat deze
belangrijke hulp zouden moeten kunnen bieden aan niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, die mogelijk kampen met talrijke psycho-medisch-sociale
moeilijkheden.
Op enkele uitzonderingen na (bepaalde PMS-centra hebben beslist prioriteit te
verlenen aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) wordt helaas in de praktijk
vastgesteld dat het moeilijk is werkelijk steun te krijgen van een PMS-centrum in een
school, inzonderheid omdat de leden van het centrum in verschillende scholen
tegelijkertijd werken. Hun beschikbaarheid is als gevolg daarvan beperkt.
Voor meer informatie rond de PMS-centra in het Franstalig
www.agers.cfwb.be/citoyens onder de rubriek “Centres PMS”.

onderwijs,

zie

10. Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdeling recht op een
studietoelage in het secundair onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap?
1.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Nationaliteitsvoorwaarden:
Belgen
bepaalde EU of EER-onderdanen
vreemdelingen met verblijfsrecht van onbepaalde duur (dus een NBMV met een
BIVR van onbepaalde duur, of een NBMV die erkend is als vluchteling)
slachtoffers mensenhandel
vreemdelingen met wettig verblijfsrecht gedurende meer dan een jaar (behalve
studentenverblijf of asielprocedure). Ook NBMV die een BIVR of een
aankomstverklaring sedert minstens een jaar hebben, komen in aanmerking
volgens de afdeling Studietoelagen
bepaalde gezinsherenigers
De termijnen waaraan voldaan moeten zijn (bijvoorbeeld meer dan een jaar een
aankomstverklaring of BIVR hebben), kunnen voldaan worden tot 31 december van het
betrokken schooljaar.
School- of studievoorwaarden:
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Volgende voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn:
-

voltijdse opleiding (dus geen deeltijds onderwijs);

-

aan een erkende, gesubsidieerde of gefinancierde school;

-

de leerling is maximum 22 jaar oud;

-

de leerling is niet ongewettigd afwezig. Wie 2 jaar na elkaar minstens 30 halve
dagen ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het tweede jaar.

Financiële voorwaarden: er wordt rekening gehouden met het inkomen van de personen
die de leerling ten laste hebben of met dat van de leerling indien hij zelf in zijn
onderhoud voorziet. Het toegestane maximuminkomen hangt af van het aantal personen
ten laste. Ter informatie, de minderjarige komt niet ten laste van de voogd en met het
inkomen van de voogd wordt dan ook geen rekening gehouden voor het berekenen van
het inkomen.
De verschillende inkomenscriteria worden elk jaar op de website van de Vlaamse
Gemeenschap bijgewerkt: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.
Bovendien kan iedereen terecht op een gratis groen nummer voor alle vragen
betreffende de studietoelage: 0800.302.01.
2.

Kan de leerling zelf een aanvraag tot studietoelage indienen?

In principe wordt een studietoelage berekend op basis van het inkomen van de
persoon die de leerling ten laste heeft, zelfs indien deze laatste alleen woont.
Indien de leerling daarentegen bewijst dat hij gedurende 12 maanden in totaal een
bepaald minimum inkomen heeft gehad, kan hij als zelfstandige student, een
studietoelage aanvragen. Voor de exacte bedragen van dit minimum bedrag, zie
www.ond.vlaanderen.be/toelagen.
Het wordt hem aangeraden contact op te nemen met het secretariaat of de sociale
dienst van zijn school.
De toelage zal dan worden berekend op basis van zijn eigen financiële situatie.
3.

Hoeveel bedraagt de studietoelage?

Dit bedrag hangt af van verschillende financiële criteria (het inkomen van het gezin),
het aantal personen ten laste, het schooljaar (eerste, tweede of derde jaar secundair
onderwijs of vierde, vijfde of zesde jaar secundair onderwijs), het al dan niet extern of
intern zijn, … Voor precieze bedragen, zie www.ond.vlaanderen.be/toelagen .
Ter informatie, het inkomen van de voogd is geen criterium! De minderjarige komt niet
ten laste van hem.
4.

Moeten vreemde leerlingen aan bijzondere voorwaarden voldoen?

Volgende NBMV kunnen in aanmerkingen komen om een studietoelage te verkrijgen:
minderjarigen met verblijfsrecht van onbepaalde duur (dus een NBMV met een
BIVR van onbepaalde duur, of een NBMV die erkend is als vluchteling);
slachtoffers mensenhandel;
minderjarigen met wettig verblijfsrecht gedurende meer dan een jaar (behalve
studentenverblijf of asielprocedure). Ook NBMV die een BIVR of een
aankomstverklaring sedert minstens een jaar hebben, komen in aanmerking volgens
de afdeling Studietoelagen.
De termijnen waaraan voldaan moeten zijn (bijvoorbeeld meer dan een jaar een
aankomstverklaring of BIVR hebben), kunnen voldaan worden tot 31/12 van het
betrokken schooljaar.
5.

Welke procedure moet worden gevolgd?

De aanvraag kan on-line gedaan worden op www.ond.vlaanderen.be/toelagen of
men kan zich richten tot een van de volgende diensten:
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Voor Brussel:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Voor de provincie Antwerpen:
Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
Voor de provincie Vlaams-Brabant:
Philipsite 5, 1ste verdieping - 3001 Leuven
Voor de provincie Oost-Vlaanderen:
Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent
(Bezoekadres:
Provinciaal Administratief Centrum Zuid,
W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent)
Voor de provincie West-Vlaanderen:
Burg 4 - Brugge
Voor de provincie Limburg:
Dienst Studietoelagen, 11e directie,
Universiteitslaan1 - 3500 Hasselt
Alle diensten zijn toegankelijk op maandag en woensdag van 13u30‟ tot 16u.
6.

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

De aanvraagformulieren moeten voor 30 juni (van het einde van het schooljaar)
worden opgestuurd.
Te laat ingediende dossiers worden niet behandeld. Hoe eerder het dossier wordt
ingediend, hoe eerder de studietoelage wordt uitbetaald.
7. Wat kan de leerling doen indien de aanvraag tot toelage wordt geweigerd of indien hij het niet
eens is met de beslissing?

Indien de leerling het niet eens is met de genomen beslissing (weigering van toelage,
bedrag van de toelage of verplichte volledige of gedeeltelijke terugbetaling), kan hij
een herziening van zijn dossier vragen, per post of per e-mail, bij de provinciale afdeling
« Studietoelagen » waar de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger wonen. Voor
meer informatie over zijn dossier kan hij de dossierlijn bellen op nummer 078.15.78.70.
Anderzijds kan de leerling indien hij meent dat deze beslissing onrechtvaardig is, per
aangetekende zending, schriftelijk bezwaar indienen bij de centrale dienst in Brussel. In
dit bezwaar moeten juridische en feitelijke gronden worden vermeld. Het moet worden
opgestuurd binnen 60 dagen na de toezending van de definitieve beslissing. Vragen
tot herziening schort deze termijn niet op.
Een antwoord kan worden verwacht binnen 60 dagen.
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SYNTHESEFICHE
Toekenning van studietoelage in het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
AAN WIE? aan minvermogende leerlingen
VREEMDELINGEN OOK?
bepaalde EU of EER-onderdanen
vreemdelingen met verblijfsrecht van onbepaalde duur (dus een NBMV met een BIVR
van onbepaalde duur, of een NBMV die erkend is als vluchteling)
slachtoffers mensenhandel
vreemdelingen met wettig verblijfsrecht gedurende meer dan een jaar (behalve
studentenverblijf of asielprocedure). Ook NBMV die een BIVR of een
aankomstverklaring sedert minstens een jaar hebben, komen in aanmerking volgens de
afdeling Studietoelagen
bepaalde gezinsherenigers
TOEKENNINGSVOORWAARDEN?
Nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden:
- Belgen;
- bepaalde EU of EER-onderdanen;
- vreemdelingen met verblijfsrecht van onbepaalde duur (dus een NBMV met een
BIVR van onbepaalde duur, of een NBMV die erkend is als vluchteling)
- slachtoffers mensenhandel;
- vreemdelingen met wettig verblijfsrecht gedurende meer dan een jaar
(behalve studentenverblijf of asielprocedure). Ook NBMV die een BIVR of een
aankomstverklaring sedert minstens een jaar hebben, komen in aanmerking
volgens de afdeling Studietoelagen;
- bepaalde gezinsherenigers.
School- of studievoorwaarden:
-

voltijdse opleiding (dus geen deeltijds onderwijs);

-

aan een erkende, gesubsidieerde of gefinancierde school;

-

de leerling is maximum 22 jaar oud;

-

de leerling is niet ongewettigd afwezig. Wie 2 jaar na elkaar minstens 30 halve
dagen ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het tweede jaar.

Financiële voorwaarde: (voor de persoon die de leerling ten laste heeft of de leerling
zelf)
DUUR? elk jaar verlengbaar
BEDRAG VAN DE TOELAGE? Hangt af van het inkomen van de kandidaat of van de
personen die hem ten laste hebben
TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN? Ten laatste op 30 juni (voor
het lopende schooljaar)
QUID IN GEVAL VAN WEIGERING?
1ste: verzoek tot herziening bij de Centrale dienst in Brussel
2de: bezwaar
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11. Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdeling recht op een
studietoelage in het secundair onderwijs van de Franse
Gemeenschap?
1.

Wat is een studietoelage of studiebeurs ("allocation d'étude" ou "bourse d’étude")?

De studietoelage of doorgaans studiebeurs is een financiële hulp verleend door de
Franse Gemeenschap aan minvermogende leerlingen. In de meeste gevallen moet
deze toelage niet worden terugbetaald, maar er bestaan uitzonderingen.
2.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Pedagogische voorwaarden:
Algemeen genomen moet de leerling:
voltijds onderwijs* volgen;
een regelmatige leerling zijn;
geen schooljaar overdoen;
geen jaar volgen dat gelijk is aan of lager is dan een reeds doorlopen jaar. In de loop van de
secundaire studies is één enkele afwijking evenwel mogelijk.
Financiële voorwaarden:
ter info: de minderjarige is niet ten laste van de voogd en het inkomen van de voogd wordt
dan ook niet in aanmerking genomen voor de berekening van het inkomen. Er wordt rekening
gehouden met het inkomen van de personen die de leerling ten laste hebben of met dat van
de leerling indien hij zelf in zijn onderhoud voorziet;
het toegestane maximuminkomen verschilt naargelang de leerling de eerste twee jaren van
het secundair onderwijs volgt, dan wel de volgende jaren. Het verschilt ook naar gelang van
het aantal personen ten laste en indien de leerling beroepsonderwijs volgt.
De
verschillende
inkomenscriteria
http://www.cfwb.be/allocations-etudes/.
3.

staan

vermeld

op

de

website:

Hoeveel bedraagt de studietoelage?

Dit bedrag hangt eveneens af van verschillende financiële criteria (het inkomen), maar
eveneens van het aantal personen ten laste, het schooljaar, het al dan niet extern of
intern zijn, …
4.

Moeten vreemde leerlingen aan bijzondere voorwaarden voldoen?

Onderdanen van de Europese Unie moeten in België verblijven en één van de ouders
moet hier als werknemer werken (of hebben gewerkt).
Erkende vluchtelingen moeten sedert ten minste 1 jaar in België verblijven op 31
oktober van het schooljaar waarvoor de studietoelage wordt aangevraagd (het
betreft dus niet kandidaat-vluchtelingen van wie de asielprocedure nog lopende is).
Turken, Zwitsers en onderdanen van ontwikkelingslanden150 moeten sedert ten minste
vijf jaar in België met hun gezin verblijven op 31 oktober van het schooljaar waarvoor
de studietoelage wordt aangevraagd en zij moeten minstens vijf studiejaren hebben
doorlopen.
Hetzelfde geldt voor andere vreemdelingen, die echter maar een toelage kunnen
genieten op voorwaarde dat Belgische kandidaten in het land van herkomst van de
vreemdeling een studietoelage kunnen genieten.

150 Zie de lijst van ontwikkelingslanden opgemaakt door de OESO (op 1 januari 2003): www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf.
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Weinig
niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen
voldoen
aan
de
toekenningsvoorwaarden voor een studietoelage. Sommigen onder hen kunnen
evenwel aan de voorwaarden voldoen zodra zij meerderjarig worden, hoger onderwijs
volgen en een verblijfsvergunning hebben gekregen.
5.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Indien het een eerste aanvraag betreft, moet de leerling een « formulier van eerste
aanvraag » ("formulaire de première demande") aanvragen bij het secretariaat van de
school. Dit formulier kan eveneens worden aangevraagd bij de dienst Toelagen
secundaire studies ("Service des allocations d'études secondaires") van de provincie
van de school.
Indien de leerling reeds een aanvraag tot studietoelage heeft ingediend en een
verlenging wenst, ontvangt hij in principe voor 20 juni automatisch een
hernieuwingsformulier ("formulaire de renouvellement"). Indien zulks niet het geval is
(op 20 juni), kan de leerling het uiteraard aanvragen bij de bevoegde dienst
Studietoelagen.
6.

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

De regels betreffende de aanvragen en indiening van dossiers zijn veranderd voor het
schooljaar 2004-2005. Het document van aanvraag tot studietoelage bestaat voortaan uit
twee formulieren: een ontvankelijkheidsformulier en een toekenningsformulier.
Ontvankelijkheidsformulier: bevat alle gegevens omtrent de financiële situatie en
gezinssituatie van de leerling en van de persoon of personen die voorziet of voorzien in
zijn onderhoud. Het moet zo snel mogelijk bij aangetekende brief worden ingediend,
ten laatste op 31 juli (behalve in gevallen van overmacht 151).
Toekenningsformulier: bevat alle gegevens omtrent de onderwijssituatie van de
leerling. Het moet door de schoolinstelling worden ingevuld en zo snel mogelijk bij
aangetekende brief worden verstuurd, ten laatste op 31 oktober (behalve
uitzonderingen152).
7.

Naar waar moet de aanvraag worden verstuurd?

Naar de dienst Studietoelagen secundair onderwijs ("Service des Allocations d'études
secondaires") van de provincie van de school waar de minderjarige les zal volgen
tijdens
het
schooljaar
waarvoor
de
aanvraag
wordt
gedaan
(zie
www.cfwb.be/allocations-etudes onder de rubriek « Adresses »).
Indien de minderjarige nog niet weet in welke school hij in 2004-2005 les zal volgen,
moet zijn aanvraag worden ingediend bij het regionale bureau van de provincie van
zijn woonplaats.
Er bestaat een groen nummer voor informatieverstrekking: 0800.20.000.
8. Wat kan de leerling doen indien de aanvraag tot toelage wordt geweigerd of indien de leerling
het niet eens is met de beslissing?

Indien de leerling het niet eens is met de genomen beslissing (weigering van toelage,
bedrag van de toelage of verplichte volledige of gedeeltelijke terugbetaling), kan hij
bij aangetekende brief bezwaar ("réclamation") indienen bij de administratie (dienst
Studietoelagen - service des allocations) binnen dertig dagen na de datum van
kennisgeving van de beslissing.

151
152
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De gevallen van overmacht kunnen worden geraadpleegd op de website: www.cfwb.be/allocation-etudes.
Ibidem.
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De adressen van de diensten Studietoelagen voor het secundair onderwijs zijn
beschikbaar op de website: http://www.cfwb.be/allocations-etudes (onder de rubriek
« Adresses »).
Als het antwoord van de administratie weer negatief is, kan bij aangetekende brief
beroep ("recours") worden ingediend bij de Raad van beroep voor studietoelagen
("Conseil d'Appel des Allocations d‟Etude"). Dit beroep moet binnen dertig dagen na
de weigering van toekenning worden verstuurd naar volgend adres:

Ministère de la Communauté française
Monsieur le Président du Conseil d'Appel des Allocations d'Etudes
Espace 27 septembre, 6ème étage – Bureau 6.E.606
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tel.: 02.413.38.31/32
Fax: 02.413.24.26

Bij dit beroep moeten volgende documenten worden gevoegd:
de verschillende attesten waarnaar in het aanvraagformulier wordt verwezen;
een gezinssamenstelling afgegeven door de gemeente;
een volledig afschrift van het aanslagbiljet betreffende de inkomsten van het jaar
2002, aanslagjaar 2003, van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling (vader,
moeder, …) indien de inkomsten in België zijn aangegeven. Ter herinnering: de
minderjarige is niet ten laste van de voogd en het inkomen van de voogd wordt dan ook
niet in aanmerking genomen voor de berekening van het inkomen;
indien de inkomsten in het buitenland worden aangegeven: een attest afgegeven door
het Ministerie van Financiën van het land waar de wettelijke vertegenwoordiger werkt,
waarin de inkomsten voor het kalenderjaar 2002 en het aantal personen fiscaal ten
laste worden vermeld;
bij de documenten in een vreemde taal moet een beëdigde vertaling in het Frans
worden gevoegd.
Volgende documenten betreffende de studies moeten worden toegevoegd:
een afschrift van het getuigschrift basisonderwijs indien de leerling zijn formulier niet
heeft laten invullen door de schoolinstelling;
een attest met de resultaten van vorig schooljaar. Indien deze studies in het
buitenland zijn gevolgd, een volledig lessenprogramma en/of een reeds door de Franse
Gemeenschap van België verleend gelijkstellingsattest;
bij de documenten in een vreemde taal moet een beëdigde vertaling in het Frans
worden gevoegd.
Het is belangrijk het dossiernummer te vermelden op elk document dat bij de aanvaag
wordt gevoegd, evenals op alle briefwisseling.

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

213

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

SYNTHESEFICHE

Toekenning van studietoelage in het secundair onderwijs van de
Franse Gemeenschap
AAN WIE? aan minvermogende leerlingen
VREEMDELINGEN OOK?
- aan onderdanen van de Europese Unie (als verblijf in België en 1
van de ouders (ex-)werknemer is in België)
- aan erkende vluchtelingen
- aan Turkse en Zwitserse onderdanen als 5 jaar in België +
minstens 5 studiejaren
- aan onderdanen van ontwikkelingslanden (zie lijst van de OESO)
als 5 jaar in België + minstens 5 studiejaren
- aan alle andere vreemdelingen indien een Belg in het vreemde
land studietoelagen kan genieten
TOEKENNINGSVOORWAARDEN?
Pedagogische voorwaarde
Regelmatig ingeschreven zijn in voltijds onderwijs
Geen schooljaar overdoen
Financiële voorwaarde (voor de persoon die de leerling ten laste
heeft of voor de leerling zelf)
DUUR? elk jaar verlengbaar
BEDRAG VAN DE TOELAGE? Hangt af van het inkomen van de
kandidaat of van de personen die hem ten laste hebben
TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN?
Ontvankelijkheidsformulier: ten laatste op 31 juli
Toekenningsformulier: ten laatste op 31 oktober
QUID IN GEVAL VAN WEIGERING?
1ste: bezwaar bij de administratie (dienst Studietoelagen - service
des allocations) (termijn: 30 dagen, bij aangetekende brief)
2de: beroep bij de Raad van Beroep voor studietoelagen (Conseil
d'Appel des Allocations d‟Etude) (termijn: 30 dagen, bij
aangetekende brief)
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7. Psychologische steun (door Anne Maskens 153)
In dit verband wordt dieper ingaan op een aantal vragen die door voogen zijn gesteld
tijdens de basisopleidingen. Er moet wel worden onderstreept dat de overwegingen en
antwoorden die in het Vademecum naar voren komen niet exhaustief zijn en dat de
denkoefening in het kader van de voogdij zeker moet worden voortgezet.
1.

In welk geval moet er psychologische steun aangeboden worden ?

Geweld, mishandeling of armoede kunnen de psycho-affectieve ontwikkeling van een
kind verstoren. Ook het feit in een land terecht te komen met een vreemde cultuur,
taal, sociale relaties en wetten, kan nieuwe trauma‟s veroorzaken of andere aan
pijnlijke herinneringen verbonden symptomen weer doen opduiken. De jongere kan
dan “vreemde dingen” ervaren welke hij op basis van eigen geloof en culturele
referenties zal trachten te begrijpen.
Men doet er goed aan de « psychologisering » van symptomen, die al bij al een
normale reactie vormen op een abnormale toestand (oorlog, armoede), te vermijden
en aan de volwassene-voogd de taak te geven aan het kind alle mogelijkheden te
bieden om zijn vertrouwen in de volwassenen te herstellen. Het is inderdaad zo dat, in
de door de minderjarige beleefde ervaringen, de volwassene dikwijls de persoon is die
hem bedrogen, vernederd, gebruikt en misbruikt heeft. De voogd moet daarom, op
psychologisch vlak, zin geven aan zijn rol van volwassene-voogd en zijn bijstand aan
de jongere niet beperken tot een juridische en sociale bescherming maar daarbij ook
een « psycho-affectieve » steun verschaffen. Indien men oorlog als een pathologie van
de sociale banden beschouwt, dan is het evident dat de voogd de drijvende kracht
zal moeten zijn in het herstelproces van die sociale band en daarbij met anderen zal
moeten samenwerken (via het netwerk van de maatschappelijke assistenten van
bepaalde centra en van het OCMW, de advocaat, professoren, …).
De psychologen klasseren onder de naam « post-traumatisch stress-syndroom » een
reeks symptomen die bij een individu kunnen optreden na een traumatische
gebeurtenis. Men kan de diagnose criteria terugvinden in de internationale DSM IV
classificatie van de mentale afwijkingen en gedragsstoornissen. De invoeging van een
dergelijke diagnose in de psychiatrie mag ons de oorzaken van die symptomen niet uit
het oog doen verliezen. Deze zijn eerst en vooral van sociale en individuele aard.
Oorlog en armoede zijn immers in de allereerste plaats een menselijk product. Daarom
zal ook het herstel van een individu via een collectief werk van ontmoetingen,
wederopname in een groep van gelijken, opbouwende en positieve relaties met
volwassenen moeten gebeuren.
De voogd zal steeds aandacht hebben voor symptomen die de gezondheid van de
jongere zouden kunnen aantasten.
Het posttraumatisch stresssyndroom kan optreden wanneer de jongere blootgesteld
wordt aan een traumatische gebeurtenis. Hij reageert daarop met een intense angst,
een gevoel van afschuw en onmacht. Achteraf, en ondanks het feit dat hij objectief in
veiligheid is, herleeft de jongere die traumatische gebeurtenis in zijn dromen, in
« flashbacks ». Hij ervaart een gevoel van psychische wanhoop met fysiologische
reactivatie bij blootstelling aan belevenissen die een gelijkenis vertonen met de
traumatische gebeurtenis. De jongere zal
alles vermijden wat hem aan de
traumatische gebeurtenis herinnert. Hij kan ook een gebrek aan interesse vertonen voor
belangrijke activiteiten of onverschillig zijn tegenover anderen.
Hij kan symptomen vertonen die de uiting zijn van een neurovegetatieve activatie :
moeilijkheid in slaap te vallen
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prikkelbaarheid en woedebuien
concentratiemoeilijkheden
hyperwaakzaamheid, overdreven plotselinge opschrikreactie
Bepaalde waarschuwende gedragingen van de jongere zouden niet aan de
aandacht van de voogd mogen ontsnappen :
De jongere is vrij mager en blijkt weinig te eten, de toestand van stress en van
ongerustheid waarin hij leeft ontneemt hem elke eetlust
De minderjarige vertoont slaapstoornissen. Hij zegt dat hij moeilijk de slaap kan
vatten. Anderen worden ‟s nachts (tussen 1 en 3u in de morgen) wakker en slagen er
niet in terug in te slapen. De jongere heeft nachtmerries, hoort stemmen of denkt
bekenden te zien
De jongere heeft moeilijkheden om zich tijdens de lessen te concentreren
De jongere gedraagt zich agressief. Dat gedrag kan geïnterpreteerd worden als een
identificatie met volwassen verdrukkers of een manier om over hun gewelddadigheid
wraak te nemen
De jongere heeft, vooral gedurende de eerste maanden, moeite om „s morgens op te
staan, gaat niet naar school of slaapt tijdens de lessen
De jongere lijkt in de war. Hij kan noch zijn tijd structureren noch zijn geld beheren
De jongere klaagt dikwijls over buikpijn, vermoeidheid of andere pijnen
De jongere vertoont tekenen van ongerustheid, weerspannigheid of ambivalentie
De jongere heeft de neiging zich op de achtergrond te houden of zich af te zonderen
Indien meerdere van die symptomen lange tijd aanhouden, dan kan het voor de
jongere nuttig zijn er met een psycholoog over te praten. De aanwezigheid van de
voogd is, bij een eerste afspraak, aan te bevelen.
2.

Hoe de geschikte afstand bewaren in de relatie minderjarige/voogd ?

De taak van de voogd vertoont veel gelijkenissen met die van al wie beroepsmatig
geconfronteerd wordt met « het menselijke », waarbij het relationele, het affectieve en
de macht een rol spelen.
De helpende volwassene kan, in de voorstellingswereld van de jongere, de redder bij
uitstek worden, de persoon die al zijn problemen zal oplossen en van wie hij daarom
misschien veel te veel verwacht.
Om door de jongere als een steun ervaren te worden die zich niet opdringt en hem ook
niet permanent in de gaten houdt, zal de voogd de geschikte afstand tot zijn pupil
moeten vinden. Afstand die slechts zal kunnen geëerbiedigd worden als men er in
slaagt tussen de voogd en de minderjarige een duidelijk omlijnd werkkader te
scheppen. Die geschikte afstand zal voor de jongere een steun vormen die hem zal
toelaten zijn persoonlijkheid te reconstrueren, zich in de toekomst te projecteren en een
autonomie te verwerven.
Zie hier enkele tips om een coherent werkkader te scheppen, dat de mogelijkheid
biedt om met de jongere tot een relatie van vertrouwen, geborgenheid en welwillend
beschermend gezag te komen :
De redenen die ingeroepen worden om een relationele band met de minderjarige te
scheppen zijn verbonden met de rol van een voogd en diens mandaat
De plaats van ontmoeting zal voor de jongere symbolisch de aard van de verhouding
bepalen
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De nagestreefde doelstellingen moeten kenbaar gemaakt worden. De inhoud van de
gedachtewisselingen draait rond de handelingen die uit de rol van de voogd en de
minderjarige voortvloeien
Het verloop van die gedachtewisselingen zal afhangen van de door de jongere gestelde
vragen en uitgedrukte verwachtingen en van de kennis van zaken van de voogd
De voogd moet de aan zijn functie verbonden theoretische kennis beheersen en
tevens weten welke regels en ethische normen hij bij het in praktijk brengen van die
kennis moet eerbiedigen. Hij moet eveneens aanleg hebben voor communicatie.
De voogd zal met de jongere duidelijk de
kan besteden. Hij zal dit tijdschema, dat in
jongere opgesteld werd, eerbiedigen. De
vastgesteld worden en kunnen in functie
variëren

hoeveelheid tijd bepalen die hij aan hem
functie van de behoefte aan hulp van de
tijd en de frequentie zullen op voorhand
van de eigenschappen van de jongeren

De voor het behoud van die relatie vereiste voorwaarden zijn de looptijd van de
procedure en de waarborg van het welzijn van de jongere.
Minderjarigen vragen dikwijls of ze bij hun meerderjarigheid de psycholoog nog zullen
kunnen raadplegen. Het antwoord is uiteraard positief, maar de overgrote
meerderheid blijkt dat achteraf echter niet te doen. Het is dus belangrijk om reeds
tijdens het eerste gesprek over het einde van die ontmoetingen te kunnen praten. Dit
om de brutale breuk te vermijden die bij het kind de traumatische context terug zou
kunnen oproepen
Het volgende punt mag niet uit het oog verloren worden : de jongere heeft in zijn
geboorteland in de onzekerheid geleefd, er zijn plaats als kind of adolescent verloren,
en om zijn eigen behoud of soms dat van zijn groep te waarborgen
verantwoordelijkheden op zich moeten nemen waar hij niet op voorbereid was. Om
dat land te kunnen ontvluchten heeft hij daarenboven het hoofd moeten bieden aan
sommige gevaren.
Hij heeft zich uit de slag moeten trekken en heeft, steunend op zijn persoonlijke
capaciteiten, overlevingsstrategieën ontwikkeld. Een dergelijke ervaring brengt op
psychologisch
vlak
een
vroegtijdig
verouderings-,
volwassenwordingsof
parentificatieproces op gang. Dat proces heeft als gevolg dat de voogd soms in een
paradoxale situatie komt te staan. Hij zal de indruk hebben nu eens met een sterke,
gewiekste en agressieve, dan weer kwetsbare, zwakke en afhankelijke jongere te
maken te hebben. Een dergelijke jongere kan zich tegelijk als onafhankelijke
volwassene en affectief afhankelijke adolescent gedragen. Hij kan daardoor met zijn
voogd in conflict geraken maar toch bovenmatig veel van hem verwachten om zich
gerustgesteld te voelen.
3.

Hoe kan een jongere reageren tegenover een aan hem opgelegde voogd ?

Om het even welke institutionele benadering kan problematisch worden, in de mate
dat de adolescent het vermogen verloren heeft om zich aan het gezag en aan de
structuren die er onvermijdelijk uit voortvloeien aan te passen. De reactie van de
jongere tegenover dat gezag zal afhangen van zijn voorgaande ervaringen met
volwassenen, van zijn leeftijd, van zijn karakter, van zijn graad van autonomie en van
zijn cultuur. Die factoren zullen ook de aard van de relatie bepalen die de voogd met
de jongere zal hebben. De voogd behoudt nochtans, en ondanks het opgelegd
karakter van zijn relatie met de minderjarige, voldoende vrijheid inzake de manier
waarop hij de communicatie met zijn pupil tot stand zal brengen.. Daardoor zal ook
elke « voogd-minderjarige » relatie verschillend getint zijn. Om eventuele
misverstanden recht te zetten zal de voogd de tijd nemen om aan de jongere te
vragen op welke manier deze zijn rol als voogd ervaart. Deze opheldering zal het de
jongere mogelijk maken zijn plaats in die relatie op zijn beurt te definiëren.
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4.

Moet de voogd vanaf het begin het werkelijke verleden van de jongere kennen ?

Deze vraag kan vanuit drie invalshoeken bekeken worden: vanuit de rol van de voogd,
vanuit de waarheid van de jongere en vanuit de psychologische invalshoek.
Indien men de rol van de voogd beschouwt, dan stelt men vast dat deze t.o.v. de
procedure geen rol van rapporteur heeft. Hij heeft geenszins de plicht om voor de
Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS een verslag op te stellen betreffende
bepaalde elementen uit het verleden van de jongere.
De tweede invalshoek is deze van de waarheid van de jongere. De ervaring bewijst dat
het niet essentieel is de gehele waarheid tijdens te eerste ontmoeting te vernemen.
Het is op dat ogenblik veel belangrijker de jongere gerust te stellen, hem onze
werkwijze te verduidelijken, hem te helpen zich in een voor hem nieuwe wereld te
situeren en de verhoren en onderzoeken aan de advocaten en de juristen over te laten.
De jongere heeft zijn waarheid, zijn geheimen, zijn wonden. Hij denkt soms dat zijn
waarheid « ongeloofwaardig » is en zal er, op aanraden van andere volwassenen die
reeds aan een dergelijke procedure onderworpen werden, een andere verzinnen. De
jongere kan aan zijn voogd elementen uit zijn verleden toevertrouwen waarover hij
nooit gesproken heeft en die belangrijk kunnen zijn voor de asielprocedure. In dat
geval moet de voogd de jongere wijzen op het grote belang van die feiten, hem
aanmoedigen erover te praten en er desnoods zelf over praten.
De derde invalshoek is de psychologische. Men is er steeds van overtuigd geweest dat
het leed van een verbannen persoon verbonden was met het feit dat hij zijn
traumatische ervaring niet kon uitdrukken. Daar is men vandaag niet meer zo zeker van.
Het heroproepen van de traumatische ervaring en het feit erover te praten
reactiveert immers de fysiologische en emotionele reacties die ermee verbonden zijn.
Het is voor de jongere nochtans belangrijk als slachtoffer erkend te worden om te
vermijden dat er een cognitieve verwarring zou optreden waarbij hij zou denken schuld
te hebben aan hetgeen hem is overkomen. Deze verwarring is verbonden met het feit
dat vele kinderen, van jongs af aan, van volwassenen boodschappen ontvangen die hen
doen denken dat de schuld voor vergissingen of misdaden die door volwassenen begaan
werden bij hen berust. Het leed van verbannen personen lijkt daarom eerder
verbonden te zijn met de moeilijkheden die ze ondervinden om de gevolgen van de
traumatische ervaring, zijnde angst of schuldgevoelens, te verwerken. Het is soms
zelfs zinloos om de persoon, onder voorwendsel van een heilzame catharsis, aan te
moedigen de verschrikkingen uit het verleden terug op te roepen. Het is veel nuttiger
hem een stabiele menselijke relatie aan te bieden die hem het leggen van een link
tussen verleden, heden en toekomst zal vergemakkelijken. De voogd kan daarbij voor
de adolescent in zijn recht op leven een steun vormen.
5. Hoe kan men, ondanks de mogelijkheid van terugkeer of scheiding, met de jongere een project
opbouwen ?

Een project zal aan de jongere de mogelijkheid bieden om zijn persoonlijke
bekwaamheden te ontwikkelen, positieve relaties met jongeren van zijn leeftijd op te
bouwen en een nieuw sociaal netwerk tot stand te brengen. Het zal hem de kans
bieden de band te verbreken met de sfeer van geweld die hij in zijn vaderland gekend
heeft. De jongere zal dankzij dat project verder kunnen leven omdat het voor hem de
materialisering vormt van een mogelijke toekomst. De psychologische wederopbouw
van de jongere is immers ondenkbaar indien men hem geen hoop op een eventuele
nieuwe toekomst aanbiedt. Studies bewijzen dat oorlogskinderen alle moeite van de
wereld hebben om zich een nieuwe toekomst in te beelden. Aangezien de Belgische
instellingen aan de jongere onmogelijk een voorspelbare toekomst kunnen
waarborgen zal de voogd moeten leren « in het onvoorspelbare » te werken. Hij zal dan
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ook in samenspraak met de jongere en zijn netwerk moeten nagaan welke projecten
op korte termijn haalbaar en doeltreffend kunnen zijn. De jongere zal in overleg met zijn
voogd een vorming kiezen die hem nuttig kan zijn, ook al mocht hij slechts 6 maanden
in België verblijven.
6.

Op welke manier de voogdij beëindigen ?

Het einde van de voogdij kan door de jongere als een pijnlijke scheiding ervaren
worden. Een dergelijke scheiding kan immers in zijn geest de vorm van een brutale
breuk of zelfs van een afsterven aannemen. Vandaar dat het ook beter is om reeds bij
het begin van de relatie over het einde van het contract te praten. De voogd zal aan
de jongere moeten uitleggen wat er hem kan overkomen op het ogenblik dat hij
meerderjarig wordt. Hij zal hem inlichtingen verstrekken betreffende de instellingen of
de diensten die zijn taak zullen overnemen. De ervaring toont aan dat het vooruitzicht
van een terugkeer naar het vaderland voor jongeren dikwijls heel angstwekkend is. Dat
vooruitzicht betekent immers de niet-erkenning van hun leed en van hun recht om een
levenswaardige plaats in de maatschappij te verwerven. Zij verdwijnen dan ook dikwijls
in de clandestiniteit. Een einde maken aan het contract betekent echter niet dat men
ook automatisch de relatie verbreekt.
7.

Hoe weten of men niet te sterk betrokken is in de relatie met de minderjarige ?

De voogd zal, zoals we hierboven reeds aangegeven hebben, met jongeren werken
die zich in moeilijke, ontroerende, onrechtvaardige en soms revolterende situaties
bevinden. Zich daar niet bij betrokken voelen is onmogelijk. Een te grote betrokkenheid
kan echter schadelijk zijn voor de gezondheid van de voogd.
Ziehier enkele aanwijzingen waaraan de voogd kan merken of hij zich al dan niet te
sterk in zijn relatie met de minderjarige laat meeslepen :
Tussen twee gesprekken door denkt de voogd geregeld terug aan wat de jongere
meegemaakt heeft, aan wat hij hem verteld heeft, aan diens verwijten of
beoordelingen. De voogd voelt zich uiterst bedroefd en bezorgd om wat de jongere
overkomt ;
De voogd gaat een bepaalde jongere meer steunen dan anderen ;
De voogd gaat aan de jongere in vertrouwen bepaalde zaken vertellen, waarover hij met
anderen nooit zou praten ;
Hij denkt te dikwijls aan het feit dat het contract ooit ten einde zal lopen en is
geneigd het te verlengen ;
De voogd neemt een kritische houding aan tegenover al wie een conflict heeft met de
jongere en verplicht zijn pupil het contact met die mensen te verbreken ;
De voogd ervaart andere personen of instellingen die steun en bijstand aan de jongere
verlenen als rivalen.
Deze aanwijzingen zijn elk op zich genomen niet verontrustend. Indien er echter in
bepaalde situaties meerdere van die symptomen mochten optreden dan wordt het
tijd om erover te praten om wat meer afstand te nemen en beter de aanwezige
dynamiek te begrijpen.
8. Welke plaats kan de voogd innemen t.o.v. van het ouderlijk gezag dat aan de jongere ontnomen
werd ?

De voogd vervangt de ouders niet. Hij zal tegenover de jongere enerzijds het gezag
hebben dat hem uit hoofde van zijn bevoegdheden en zijn rol toegekend werd, en
anderzijds kunnen steunen op het gezag dat uit de oprechtheid van de relatie
voortvloeit. Indien hij van de jongere zaken eist waarvan deze de zin niet begrijpt, dan
kan de relatie moeilijk en zelfs conflictueel worden. Het is daarom belangrijk bijzondere
aandacht te schenken aan de manier waarop de jongere de boodschappen en de
wensen van de voogd interpreteert.
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9.

Moet de voogd een jongere bij het opsporen van zijn ouders bijstaan ?

Het is aan te raden, vooraleer de procedure op gang te brengen en zelfs indien de
voogd met die taak belast wordt, er eerst met de jongere over te praten. Alle kinderen
en jongeren hebben ergens ter wereld een familie die moet gerespecteerd worden.
De voogd zal daarom met de jongere voorafgaand bespreken welke banden hij met
zijn familie heeft en nagaan of hij er al dan niet terug contact wenst mee op te nemen.
Sommige jongeren hebben immers geen zin om een familiekring terug te vinden
binnen dewelke zij het slachtoffer geweest zijn van mishandelingen of verwaarlozing.
10. Wat moet de voogd doen indien de jongere hem geld of andere dingen vraagt ?

Het is in de praktijk doorgaans zo dat niet-begeleide minderjarigen niets of heel weinig
bezitten. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze in de war gebracht worden door
onze consumptiemaatschappij.
De ervaring leert ons dat jongeren die een sociale steun* ontvangen moeilijkheden
hebben om hun uitgaven te beheren. Zij gaan voorrang verlenen aan de kleding,
omdat die hen de troeven verschaft om zich met de jongeren met wie ze omgaan te
vereenzelvigen en alzo op hen te lijken.
Het is begrijpelijk dat, indien de jongere om geld of om andere zaken vraagt, de voogd
het leven van zijn pupil wenst te vergemakkelijken. Ook hier leert de ervaring ons echter
dat een te grote vrijgevigheid de band kan vervormen tot een baatzuchtige relatie en
voor de jongere een hinderpaal in zijn groei naar autonomie kan worden omdat ze zijn
onvermogen tot het beheren van geld nog aanscherpt. Een lening lijkt ons, gezien de
precaire omstandigheden waarin de jongere kan terechtkomen, meer aangewezen
dan een gift.
Besluit.
Ervaringen met peterschappen zoals die toegepast worden door verenigingen zoals
Mentor-Escale (zie gegevens hieronder), hebben aangetoond dat enkel en alleen al
het feit ondersteund te worden door een volwassene van het onthaalland aan vele
jongeren de kans geboden heeft om in zichzelf en in hun capaciteiten, persoonlijke
bekwaamheden en mogelijkheden te geloven. Die steun heeft hen ertoe aangezet om
opleidingen te volgen, mee te werken aan studieprojecten en hun eigen levensproject
verder te verwezenlijken. De voogdij kan, door te bewijzen dat volwassenen nog steeds
in staat zijn hun beschermingsrol tegenover de jonge generaties te vervullen, een
doeltreffend middel zijn om de kring van geweld te doorbreken.
De voortdurende peiling van de voogden naar hun vragen en noden is een prioritair
aandachtspunt, maar binnen dit bestek kunnen onmogelijk alle vragen beantwoord
worden. Zo kwamen de vragen over de weigering van de jongere om mee te werken,
over valse verklaringen of over begeleid zelfstandig wonen niet aan bod. Zij zullen
behandeld worden tijdens de permanente opleiding. De psychologische aspecten die
tijdens die permanente opleiding aan bod kimen, zullen in een uitvoerige syllabus
worden behandeld.
11. Centra die de vraag naar psychologische hulp* van jongeren kunnen beantwoorden154

In Brussel
Centre Exil
Avenue Brugmann, 43 - 1060 Bruxelles
Tel : 02.534.53.30 - Fax : 02.534.90.16
E-mail : exil.asbl@skynet.be
Dienst Kinderen en Adolescenten
Psychotherapeut : Juvencio Herreño (Frans, Spaans)
Voor andere “Centre de santé mentale” in Brussel of Wallonië, zie de website www.jeunes-et-depression.org. Voor de Centra Geestelijke
Gezondheidszorg, zie www.wvc.vlaanderen.be/geestelijkegezondheidszorg/index.htm.
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Het Centrum ontvangt jongeren in hun eigen taal van maandag tot vrijdag tussen 10
en 17u.

La Gerbe
Rue Thiéfry, 45 - 1030 Schaarbeek
Tel. : 02.216.74.75 - Fax.: 02.215.18.79
E-mail: lagerbe@swing.be
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 17u en op dinsdag en
donderdag van 9 tot 19u
Centre Mentor-Escale
Rue Souveraine, 19B - 1050 Bruxelles
Tel. : 02.505.32.32 - Fax : 02.505.32.39
E-mail : mentorescale@skynet.be
Website : www.mentorescale.be
Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 17.30u en op
donderdag van 12.30 tot 17.30u
De Dienst Jongeren van de Centre Exil en het Mentor-Escale hebben met Belgische
families een project tot « peterschap » voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
opgezet. De begeleiding is moreel. Doel: een oplossing bieden voor het gebrek aan
bescherming van minderjarigen die de opvangcentra verlaten en alleen op
appartement gaan wonen.

Vzw Solentra
(in samenwerking met kinder-en jeugdpsychiatrie AZK-VUB)
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
02/477.60.14
Telefonische helpdesk, elke dinsdag- en donderdagvoormiddag op
0473/65.65.68 of 0473/84.03.38
Ulysse
Rue Ermytage 52 – 1050 Bruxelles
Psycholoog : Alain Vanoeteren (Frans, Engels, Nederlands, Russisch)
Tel: 02.533.06.70 - Fax:: 02.533.06.74
E-mail : ulysse.asbl@skynet.be
Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 13u en van 14 tot 17u, behalve
op woensdagmorgen
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Anderlecht
Aumalestraat, 21 - 1070 Anderlecht
Tel.: 02.526.85.43 - Fax.: 02.526.85.49
Dienst Geestelijke Gezondheidszorg van Brussel-Hoofstad
Handelskaai, 7 - 1000 Brussel
Tel. : 02.550.06.70 - Fax.: 02.550.06.99

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

221

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

In Wallonië
Clinique de l‟exil
Rue du Docteur Haibe, 4 - 5002 Saint Servais
Tel: 081.73.67.22 – Fax : 081.87.71.23
E-mail : clinique.exil@province.namur.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u en van 13 tot 17u

Psychologen :
Paul Jacques, Engels, Nederlands, Frans.
Tite Mugrefya, Kinyarwanda, Kirundi, Swahili, Frans.
Noune Karakhanian, Armenisch, Russisch, Frans.
ASBL « Air sud »
Chaussée de Louvain, 28 - 5000 Namur
Tél. : 081.26.07.57. (nummer niet meer in gebruik)

Psycholoog : Dido Mulumba Lingala, Kicongo, Tshiluba.
Centre de rééducation de l’enfance – Centre de Santé mentale – Psycho-J
Rue Hors Château, 59 - 4000 Liège ; Tél. : 04.223.55.08
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In Vlaanderen
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Andante
Herculusstraat 17
2600 Berchem
03/270.37.77
Medisch Psychologisch Centrum
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en gezinnen
Jacob Jacobstraat, 2 - 2018 Antwerpen ; Tel. : 03.234.15.30 –
Fax : 03.231.81.50 ; E-mail : cjmpc@vogga.be
Open van maandag tot donderdag van 8.30 tot 18u en op vrijdag van 8.30
tot 14u
Medisch psychologisch consultatiebureau (multiculturele ploeg)
Ilgatlaan, 11 bus 3 – 3500 Hasselt
Tel. : 011.28.68.40 – Fax : 011.28.68.79
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Aalst
Langestraat, 12 - 9300 Aalst
Tel.: 053.60.66.00 - Fax.: 053.80.46.48
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg – Delta (Aarschot)
Langdorpsesteenweg, 129 - 3200 Aarschot
Tel.: 016.55.19.00 - Fax.: 016.55.19.09 ; E-mail : delta@hhart-tienen.be
Antwerps psychiatrisch en psychotherapeutisch centrum voor kinderen en
adolescenten
Vredestraat, 93 - 2600 Berchem ; Tel. : 03.286.79.00 (nummer niet meer in
gebruik) – Fax : 03.286.79.29 – E-mail : tamara.buyens@zna.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16u
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Ieper
Dixmeudestraat, 68 - 8900 Ieper
Tel. : 057.21.99.86 – Fax : 057.42.10.23
E-mail : cgg.ieper@skynet.be
Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19u
Universitair Gezondheidscentrum Leuven – Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg kinderen en jeugdigen
Kapucijnenvoer, 35 (niveau 02) - 3000 Leuven
Tel. : 016.33.69.32 - Fax.: 016.33.69.33
E-mail : leuven-kj@cgg-vbo.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u
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8. Toegang tot gezondheidszorg
1. Algemene medische zorgen
1. Mag of moet de voogd zijn toestemming verlenen voor bepaalde medische ingrepen ?

Het is mogelijk dat de voogd ertoe genoopt wordt zijn toestemming te verlenen voor
een medische ingreep die zijn pupil moet ondergaan. Tegen het geven of het
weigeren van die toestemming door de voogd bestaat er op zich geen enkel bezwaar.
In geval van conflict tussen de voogd en de minderjarige wordt het geschil beslecht
door de vrederechter.
2. Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, net als om het even welke andere persoon die wettig op
het grondgebied verblijft, recht op medische bijstand? Mag hij zich aansluiten bij een ziekenfonds155 ?

Vanaf 1 januari 2008 genieten minderjarige vreemdelingen het
ziekteverzekering op grond van de nieuwe wet van 13 december 2006.

recht

op

De wet stelt als voorwaarde dat de niet-begeleide minderjarige vreemdeling:
-

-

-

gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden onderwijs volgt van het
basisniveau of tweede niveau in een door een Belgische overheid erkende
onderwijsinstelling; ofwel
vrijgesteld werd van leerplicht door de Commissie van advies voor het Buitengewoon
Onderwijs of de Commission consultative de l'enseignement spécial of de
Sonderschulausschuss; ofwel
aangeboden werd bij een door een Belgische overheid erkende instelling voor
preventieve gezinsondersteuning (bijv. Kind en Gezin of ONE) voor zover zij niet
onderworpen zijn aan leerplicht.

Zijn uitgesloten van die regelgeving: de minderjarigen die (krachtens de Belgische of
een buitenlandse regeling) rechthebbende kunnen zijn van een ziekteverzekering als
gerechtigde of persoon ten laste. De tegemoetkomingen van de OCMW‟s in de
gezondheidszorg en de materiële tenlasteneming door Fedasil of een
gemeenschapsinstelling worden niet beschouwd als een Belgische regeling inzake
gezondheidzorg.
Dit geldt voor alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ongeacht zij asielzoeker
zijn of niet.
Daarnaast is de mogelijkheid tot inschrijving in een mutualiteit afhankelijk van het
verblijfstatuut van de minderjarige. De algemene regels zijn de volgende:
De minderjarige moet een woonplaats hebben (hij moet m.a.w. bij de gemeente
ingeschreven zijn in één van de registers : bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister). Wat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft, kunnen enkel
degenen die in het bezit zijn van hetzij een verblijfsvergunning waarvan de
geldigheidsduur niet is verstreken zoals het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister of de identiteitskaart voor vreemdelingen, hetzij van een
voorlopige verblijfsvergunning (attest van immatriculatie afgegeven in het kader van
de asielaanvraag die voor 1 juli 2007 ontvankelijk werd verklaard) zich domiciliëren en
derhalve aansluiten bij een ziekenfonds. Het gaat om minderjarigen die toegelaten zijn
tot verblijf of minderjarigen in het bezit van een verblijfsvergunning van meer dan drie
maanden in België , of om minderjarigen van wie de asielaanvraag door de Dienst
Vreemdelingenzaken of het CGVS ontvankelijk werd verklaard voor 1 juni 2007.

155

Volgens de wet tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994 (BS van 27 augustus 1994) en het Koninklijk besluit tot uitvoering ervan (KB van 31 juli 1996)

224

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Minderjarigen zonder verblijfsdocumenten kunnen zich niet domiciliëren, behalve
wanneer zij in een familie of een instelling geplaatst worden : zij krijgen dan de
hoedanigheid van «persoon ten laste van een gerechtigde» en niet die van
gerechtigde en worden ingeschreven op het ziekenfonds van hun pleegouders.
De persoon ten laste moet deel uitmaken van het gezin van de gerechtigde
en moet dus m.a.w. dezelfde hoofdverblijfplaats hebben, en de
gerechtigde moet voor het onderhoud van de minderjarige instaan ter
vervanging van de ouders bij wie die taak normaal berust.
Het bewijs van deze feitelijke toestand kan aan de hand van de volgende
documenten geleverd worden :
- het recht op kinderbijslag
- een vonnis van toewijzing van de jeugdrechter
- een notariële akte
Voor het overige hangt alles af van de verblijfssituatie op het Belgisch grondgebied :
Niet-begeleide minderjarige asielzoeker
De medische zorgen worden hem tijdens de asielprocedure 156 verstrekt door de
opvangstructuur binnen dewelke hij ondergebracht wordt. Het Koninklijk besluit van 9
april 2007 bepaalt welke medische zorgen betaald worden door Fedasil.
Deze bijstand is uitgebreider dan de dringende medische hulp (DMH*) en
mag er in geen geval mee verward worden, omdat de vereiste van
hoogdringendheid in dit geval geenszins van toepassing is om verzorging te
kunnen krijgen.
Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan zich tijdens de asielprocedure niet
aansluiten bij een ziekenfonds, behalve in volgende gevallen :
de minderjarige is ten laste (wegens « onderhoudsverplichting ») van een bij het
ziekenfonds aangesloten gerechtigde*. Deze laatste moet het bewijs leveren dat hij wel
degelijk een onderhoudsverplichting heeft ten aanzien van de niet-begeleide minderjarige,
die op zijn beurt moet bewijzen dat hij wel degelijk zijn « hoofdverblijfplaats » in België157
158
heeft;
op welke manier bewijzen dat de gerechtigde inderdaad belast is met het onderhoud van
de minderjarige159 ?

156 de minderjarige is in het bezit van een bijlage 25 of 26 van « ontvankelijkheid » zonder Attest van Immatriculatie (AI*) of van een bijlage 25 bis of

26 bis met een dringend opschortend beroep bij de CGVS
157 het bewijs van de hoofdverblijfplaats in België kan geleverd worden met elk rechtsmiddel, met inbegrip van getuigenissen (Arb.rb. Brussel, 5

maart 1990, AR nr. 27.380/88). « La résidence est un fait juridique qui produit des effets en droit. (…) L‟INAMI admet des « documents probants » qui
ne sont pas des « attestations officielles » (…) Les étrangers qui ne seraient pas inscrits au registre national et qui ne peuvent pas conséquent
obtenir les soins de santé comme titulaires peuvent, dans certains cas, prouver leur résidence. Ils peuvent par conséquent être assurés en qualité
de personnes à charge, alors qu‟ils ne peuvent pas l‟être comme titulaires » (M. DELANGE, « l‟assurance soins de santé et indemnités pour les
ressortissants de pays tiers à l‟Union européenne », in ADDE, les étrangers et la sécurité sociale, publication ADDE, Bruxelles, 5 octobre 2000, pp. 6869).
158 Ter info (dit heeft immers geen betrekking op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) : een minderjarige die wegens verwantschap of
adoptie ten laste is van een bij een ziekenfonds aangesloten gerechtigde wordt eveneens aangesloten. Om een verwantschapsband met de
gerechtigde of zijn echtgenote of de adoptie te bewijzen, volstaat het in principe een geboorte- of adoptieakte voor te leggen (artikel 123, 3°, a
tot e van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994. Het is niet noodzakelijk het bewijs te leveren van een « hoofdverblijfplaats » in België (de minderjarige moet dus
geen gezinssamenstelling of bewijs van inschrijving op het Vreemdelingen- of Rijksregister voorleggen).
159 Art. 125 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996
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o

hetzij door het samenwonen (bewezen door de officiële inschrijving van
de hoofdverblijfplaats van de minderjarige in het Rijksregister160 op
hetzelfde adres als dat van de gerechtigde of door enig ander
rechtsmiddel, dat door het hoofd van de Dienst voor administratieve
controle moet aanvaard worden. Bijvoorbeeld : een ontvangstbewijs van
een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van
de vreemdelingenwet van 15 december 1980, een brief of attest van de
gemeente, een door de gemeente afgeleverde Aankomstverklaring,
…)161 ;

o

hetzij door het feit dat de gerechtigde kinderbijslag ontvangt voor de
minderjarige162 ;

o

hetzij door het feit dat de minderjarige op grond van een vonnis of een
notariële akte aan de gerechtigde werd toevertrouwd .

de minderjarige is officieel tewerkgesteld (en zijn werkgever betaalt de sociale
bijdragen), en volgt daarnaast deeltijds* onderwijs ;
de minderjarige is gehuwd (en woont samen) met een bij een ziekenfonds aangesloten
gerechtigde ;
de minderjarige geniet een « uitlooprecht* », waarbij het ziekenfonds zich op een vorige
verblijfssituatie baseert om zich voor het volgend jaar in orde te maken.
Die twee laatste situaties zijn voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling uiterst
zeldzaam…
Voor asielzoekers die vóór 1 juni 2007 ontvankelijk zijn verklaard:
Indien de minderjarige financiële maatschappelijke bijstand krijgt van een OCMW, dan
moet hij zich tijdens het gegrondheidsonderzoek van de asielprocedure163 tot dat
OCMW wenden voor de medische bijstand die hij nodig heeft en waar hij recht op
heeft. Het OCMW is verplicht hem bij een ziekenfonds aan te sluiten en, indien hij
behoeftig* is, zijn bijdragen te betalen. Zijn aansluiting bij een ziekenfonds is zonder
wachtperiode mogelijk :
hetzij als persoon ten laste van een gerechtigde met wie hij in sommige gevallen moet
samenwonen ;
hetzij als « in het rijksregister ingeschreven » (wachtregister) « ingezetene ». Om als
« ingezetene » te kunnen ingeschreven worden moet de kandidaat-vluchteling, waarvan de
asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS ontvankelijk werd
verklaard, zijn hoedanigheid bewijzen door simultaan de volgende documenten voor te
leggen : een bijlage 25* of 26* of de beslissing van het CGVS « om verder onderzoek in te
stellen » + een Attest van Immatriculatie* model A.164
hetzij als gerechtigde indien hij officieel tewerkgesteld is (waarvoor zijn werkgever
sociale bijdragen betaalt) en daarnaast deeltijds onderwijs* volgt.

160 In het wachtregister voor een niet-begeleide minderjarige asielzoekende vreemdeling in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek.
161 Indien de ziekenfondsbediende die andere « rechtsmiddelen » als bewijs van het samenwonen weigert dan kan men nog steeds vragen het

dossier voor te leggen aan de dienst verzekerbaarheid van de Nationale Unie waarbij het ziekenfonds aangesloten is. Die dienst kan, in geval van
twijfel, het dossier aan het RIZIV bezorgen. Is het antwoord gunstig, dan heeft de toegang tot de ziekteverzekering terugwerkende kracht.
162 Zie verder : recht op kinderbijslag, blz .288.
163 de minderjarige is in het bezit van een bijlage 25 of 26 « ontvankelijkheid », of van een beslissing tot « verder onderzoek » van het CGVS en van

een Bewijs van Immatriculatie (oranje kaart)
164 volgens de RIZIV-omzendbrief O.A. n° 2004/61 van 1 maart 2004 betreffende de bewijsmodaliteiten voor het inschrijven in het rijksregister van

fysieke personen in toepassing van het artikel 32, 15°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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Als vluchteling165 erkende niet-begeleide minderjarige
De minderjarige kan zich zonder wachttermijn bij een ziekenfonds aansluiten :
hetzij als persoon ten laste van een gerechtigde met wie hij in sommige gevallen moet
samenwonen ;
hetzij
als
« in
het
rijksregister
ingeschreven »
(vreemdelingenregister)
« ingezetene ». Om als « ingezetene » te kunnen worden ingeschreven moet de erkende
vluchteling zijn hoedanigheid bewijzen aan de hand van een BIVR*;
hetzij als gerechtigde indien hij officieel tewerkgesteld is (waarvoor zijn werkgever
sociale bijdragen betaalt) en daarnaast deeltijds onderwijs* volgt.
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een Aankomstverklaring
Idem als niet-begeleide minderjarige asielzoeker tijdens de ontvankelijkheidsfase (zie
hierboven).
Voorbeeld : een niet-begeleide minderjarige vreemdeling komt zich voegen bij zijn
tante in België. Hij is in het bezit van een door de Dienst Vreemdelingenzaken
afgeleverde Aankomstverklaring. Zijn tante is gerechtigde bij een ziekenfonds en de
minderjarige maakt deel uit van haar gezin (hij werd trouwens door het CBJ* bij die
tante geplaatst). Zijn tante ontvangt trouwens kinderbijslag voor hem.
De minderjarige zal in dit geval als « persoon ten laste » van de gerechtigde kunnen
beschouwd worden aangezien hij minder dan 25 jaar oud is, zijn hoofdverblijfplaats in
België heeft en ten laste is van de gerechtigde die voor zijn onderhoud zorgt ter
vervanging van de ouders bij wie die taak normaal berust (het bewijs van deze stand
van zaken kan in dit geval gebeuren door middel van de volgende bewijsstukken : het
recht op kinderbijslag en de door het CBJ genomen beslissing tot plaatsing). Het bewijs
van het hoofdverblijf in België kan geleverd worden aan de hand van alle
rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen.
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister (BIVR)
Idem als vluchteling erkende niet-begeleide minderjarige (zie hierboven).
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een bevel tot terugbrenging met
verlengingen
De minderjarige kan zich aansluiten bij een ziekenfonds in de volgende gevallen:
als inwonende echtgenoot van de gerechtigde ;
als kind jonger dan 25 jaar ten laste van een gerechtigde ;
op basis van een wettelijke beroepsactiviteit (waarvoor dus sociale bijdragen betaald
werden)166 ;
met een « uitlooprecht* ».
Niet-begeleide minderjarige slachtoffer van mensenhandel
minderjarige in het bezit van een Aankomstverklaring :
Hij kan zich aansluiten bij een ziekenfonds in de volgende gevallen:
als inwonende echtgeno(o)t(e) van de gerechtigde;
165 de minderjarige is in het bezit van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR – witte kaart), en later van een identiteitskaart

van vreemdeling (gele kaart) en van een bewijs van erkenning van het CGVS
166 de minderjarige vreemdeling kan zich, op basis van een door zijn werkgever ingevuld « attest van onderwerping aan de sociale zekerheid », bij

een ziekenfonds aansluiten. Dat document kan aangevraagd worden bij het ziekenfonds. Een inschrijving in het vreemdelingen-, bevolkings- of
wachtregister wordt niet gevraagd.
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als kind jonger dan 25 jaar ten laste van een gerechtigde;
op basis van een wettelijke beroepsactiviteit;
indien hij in het bezit is van een « uitlooprecht* ».
minderjarige in het bezit van een BIVR met beperkte of onbepaalde geldigheidsduur :
Hij kan zich aansluiten bij een ziekenfonds in de volgende gevallen:
als in het rijksregister ingeschreven gerechtigde;
als gerechtigde uit hoofde van een beroepsactiviteit;
als persoon ten laste van een gerechtigde met wie hij soms moet samenwonen.
Niet-begeleide minderjarige in illegaal verblijf
Ter herinnering : een minderjarige vreemdeling bevindt zich enkel in volgende gevallen
in illegaal verblijf, d.w.z. dat hij geen verblijfsdocument meer heeft of er nooit één
gehad heeft:
de minderjarige heeft nooit asiel aangevraagd, noch een aanvraag ingediend op het Bureau
NBMV om (op grond van de interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 1 maart
2002) een Aankomstverklaring te krijgen, noch een aanvraag tot machtiging tot verblijf
ingediend op grond van artikel 9, derde lid van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.
Deze situatie doet zich dikwijls voor wanneer een minderjarige door de politie onderschept
wordt terwijl hij reeds sedert enige tijd onwettig op het grondgebied vertoeft.
de minderjarige is een uitgeprocedeerde asielzoeker en hij heeft beroep aangetekend bij
de Raad van State tegen een negatieve beslissing van het CGVS (« bevestigende beslissing
tot weigering van verblijf ») of tegen een negatieve beslissing ten gronde van de Raad voor
Vreemdelingen Verhuizingen (RVV). Hij ontvangt nog steeds maatschappelijke steun (in een
opvangcentrum of van het OCMW) en dus ook medische hulp, en dit tot de procedure bij
de Raad van State afgerond is. Indien de Raad van State zijn beroep verwerpt, zal hij nog
enkel recht hebben op de dringende medische hulp* (DMH – zie pagina 251 en volgende).
de minderjarige is een uitgeprocedeerde asielzoeker en hij heeft geen beroep aangetekend
bij de Raad van State. Hij behoudt het recht op maatschappelijke bijstand en dus ook op
medische bijstand gedurende de termijn (hetzij 30 dagen) waarover hij beschikt om een
beroep bij de Raad van State aan te tekenen. Zodra die termijn verstreken is en hij geen
beroep heeft aangetekend heeft hij nog enkel recht op de dringende medische hulp (DMH).
hij is geen asielzoeker (meer) en heeft een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend
op basis van artikel 9bis (of het vroegere artikel 9, derde lid), van de wet van 15 december
1980. Hij heeft in principe slechts nog recht op dringende medische hulp (DMH).
In de eerste drie gevallen is het de voogd ten sterkste aangeraden contact op te
nemen met het Bureau NBMV van de Dienst Vreemdelingenzaken (Tel : 02.205.57.03
(Nl.) en 02.205.55.22/65 (Fr.)) teneinde voor zijn pupil de toepassing te vragen van de
omzendbrief van 15 september 2005.
Immers, een niet-begeleide minderjarige vreemdeling waarvan de asielaanvraag werd
afgewezen kan onder bepaalde voorwaarden een document krijgen voor een verblijf
van niet langer dan drie maanden (Aankomstverklaring) of het aan zijn voogd ter
kennis gebrachte bevel tot terugbrenging kan worden verlengd..; Na zes maanden kan
het bureau NBMV van de directie Toegang en Verblijf van de Dienst
Vreemdelingenzaken in principe aan de NBMV een voorlopige verblijfsvergunning laten
afgeven, te weten een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) met
de vermelding “tijdelijk verblijf”, op vertoon van het nationaal paspoort van de NBMV
voor zover nog geen andere duurzame oplossing is gevonden. Na drie jaar verblijf op
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grond van een tijdelijk BIVR kan de NBMV worden gemachtigd op het grondgebied te
verblijven voor onbeperkte duur voor zover geen andere duurzame oplossing is
gevonden. Inzake de aansluiting bij een ziekenfonds van een niet-begeleide
minderjarige die in het bezit is van een Aankomstverklaring of van een BIVR, zie
hierboven.
Ingeval door de voogd geen enkele aanvraag tot verblijfsdocumenten op het Bureau
NBMV werd ingediend , zal de minderjarige onwettig in België verblijven.
In dat geval is een aansluiting bij een ziekenfonds onmogelijk, behalve in de volgende
omstandigheden: zie hierboven « niet-begeleide minderjarige asielzoeker tijdens de
asielprocedure ».
Op basis van eigen tewerkstelling
Op basis van uitlooprecht
3. Wat is het rijksregister ? Wanneer wordt men in dat register ingeschreven ?

Her rijksregister omvat :
-

het wachtregister;

-

het vreemdelingenregister;

-

het bevolkingsregister.

Zoals hierboven werd verduidelijkt, kunnen sommige vreemde minderjarigen zich bij
een ziekenfonds aansluiten op basis van hun inschrijving in het rijksregister. Het betreft :
-

vreemdelingen
waarvan
de
asielaanvraag
hetzij
door
de
Dienst
Vreemdelingenzaken, hetzij door het CGVS ontvankelijk werd verklaard (inschrijving
in het wachtregister);

-

vreemdelingen die in het bezit zijn van een BIVR voor meer dan zes maanden
(tijdelijk of definitief) (inschrijving in het vreemdelingenregister) ;

-

vreemdelingen die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn (inschrijving in het
bevolkingsregister) (zie hoofdstuk « wat verstaat men onder vestiging ?» blz.112 )

-

vreemdelingen die op basis van de wet van 15 december 1980 toegelaten of
gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden (gevallen van
gezinshereniging en studenten). Om een aansluiting te krijgen moeten zij reeds in
het bezit zijn van een BIVR (witte kaart, die de inschrijving in het
vreemdelingenregister bewijst) of van een identiteitskaart voor vreemdelingen of
van een verblijfskaart EER (gele of blauwe kaart, die de inschrijving in het
bevolkingsregister bewijst);

4.
Wie is de gerechtigde wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling ten laste is van een bij een
ziekenfonds aangesloten gerechtigde en met hem samenwoont ?

De gerechtigde blijft de persoon die de onderhoudsverplichting heeft t.a.v. de met
hem samenwonende minderjarige, tenzij de minderjarige zelf een recht op
ziekteverzekering opent op basis van de wet van 13 december 2006, die in werking
treed op 1 januari 2008 (met name als de minderjarige 3 opeenvolgende maanden
onderwijs heeft gevolgd)
In het eerste geval is de niet-begeleide minderjarige is dus ingeschreven als persoon ten
laste van de persoon bij wie hij woont. Dat betekent, om duidelijk te zijn, dat de
minderjarige recht heeft op gezondheidszorgen dankzij de familie- of de
samenwoningsband tussen hem en de gerechtigde (= persoon die het recht op
gezondheidszorgen opent). De minderjarige heeft onmiddellijk recht op de
terugbetaling van de medische zorgen.
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5.

Wanneer wordt een niet-begeleide minderjarige vreemdeling als « ten laste » beschouwd ?

als de minderjarige gehuwd is met een persoon die gerechtigde is;
als de minderjarige met de gerechtigde samenwoont : dit samenwonen moet bewezen
worden aan de hand van de officiële inschrijving van de hoofdverblijfplaats van de
minderjarige in het rijksregister op hetzelfde adres als dat van de gerechtigde;
als het kind minder dan 25 jaar oud is, en inzonderheid (voor de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling):
het kleinkind of achterkleinkind is van de partner van de gerechtigde of van de met hem
samenwonende persoon, en de gerechtigde het onderhoud van dat kind aanvaardt, na het
overlijden van die partner of samenwonende;
een kind met hoofdverblijfplaats in België is, dat niet in bovenvermelde categorieën kan
ondergebracht worden, en dat de gerechtigde, zijn partner of samenwonende aanvaardt te
onderhouden ter vervanging van de ouders. Het bewijs van die feitelijke toestand kan
gebeuren aan de hand van bewijsstukken zoals de toekenning van kindergeld, een vonnis van
toewijzing, een notariële akte…
De persoon ten laste moet daarenboven dezelfde hoofdverblijfplaats hebben als de
gerechtigde (1 dag volstaat). Het bewijs wordt geleverd aan de hand van een
uittreksel uit het bevolkingsregister of, desgevallend, van de verklaring van twee
getuigen die verzekeren dat de persoon wel degelijk bij de gerechtigde inwoont,
verklaring die door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard moet worden.
Indien de niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet is ingeschreven in het
rijksregister (hij heeft bijvoorbeeld een aankomstverklaring), dan kunnen alternatieve
bewijsmiddelen voorgelegd worden om de verblijfplaats en het onderhoud te
bewijzen. Deze bewijsmiddelen moeten documenten zijn die door een Belgische
overheid zijn afgeleverd, en moeten door de mutualiteit via de landsbond worden
voorgelegd aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle
van het RIZIV.
6.

Kan de minderjarige gerechtigde zijn ?

In bepaalde omstandigheden wordt de minderjarige inderdaad als gerechtigde
beschouwd. Hij valt dan onder het stelsel van «ingezetene», dat sinds 1 januari 1998 het
stelsel van de «onbeschermde persoon» vervangt en kan, onder bepaalde
voorwaarden, als gerechtigde worden ingeschreven om er zich te vestigen of om
gedurende meer dan 6 maanden in België te verblijven (situaties die worden
overgelaten aan de beoordeling van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de situaties
geval per geval onderzoekt).
Zijn uitgesloten van dit stelsel: de minderjarige vreemdelingen die niet
zijn ingeschreven in een van de registers, toegelaten om te verblijven
(identiteitskaart van vreemdeling of verblijfskaart van de EEG) of
gemachtigd tot verblijf van meer dan drie maanden (BIVR) of voorlopig
gemachtigd tot een verblijf en in het bezit van een attest van
immatriculatie als asielzoeker die het onderwerp uitmaakt van een
ontvankelijkheidsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS
Worden daarentegen wel aanvaard :
in België gevestigde minderjarige vreemdelingen, die m.a.w. toegelaten worden om er
gedurende een onbeperkte periode te verblijven ;
de minderjarige asielzoekers waarvan de aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken
of het CGVS voor 1 juni 2007 ontvankelijk werd verklaard ;
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Er wordt geen enkele bijdrage vereist van de als ingezetene ingeschreven minderjarige
die maatschappelijke dienstverlening* krijgt van het OCMW, op voorwaarde dat hij
tijdens de 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden gedurende een periode van
minstens 3 maand ononderbroken of van 6 maand (al dan niet onderbroken) die
bijstand gekregen heeft. De aansluiting gaat in op de 1 ste dag van het kwartaal waarin
de aanvraag werd ingediend.
7.
Hoe kan men zich aansluiten ? Welke zijn de voorwaarden om zich bij een ziekenfonds te kunnen
aansluiten ?

Om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds moet men een aanvraag indienen bij het
ziekenfonds van zijn keuze, ongeacht of men al dan niet onderworpen is aan het stelsel
van verplichte verzekering (rekening houdende met de voorwaarden waaraan men
moet voldoen om gerechtigde te zijn).
De verzekeringsinstelling moet ontvangst van deze aanvraag berichten en aan de
verzekerde als bewijs van zijn aansluiting een ziekteverzekeringskaart afleveren. Het
verzekeringsorganisme heeft één maand de tijd om een eventuele weigering kenbaar
te maken. Indien de betrokkene meent dat die weigering niet gerechtvaardigd is, kan
hij schriftelijk een aanvraag tot onderzoek aan de « Controledienst van de
Ziekenfondsen» richten.
Het recht op terugbetaling vangt aan op de eerste dag van het kwartaal waarin de
inschrijving als gerechtigde of persoon ten laste plaatsgevonden heeft, en dit
ongeacht het stelsel waarin de gerechtigde ingeschreven is.
Indien een jongere bijstand ontvangt van een OCMW, dan voorziet artikel 60, §5, van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW‟s dat « indien de persoon aan
wie hulp wordt geboden niet verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit, het OCMW de
betrokkene lid maakt van een verzekeringsinstelling van zijn keuze, en bij gebreke aan
een dergelijke keuze, van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In de mate
van het mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de betrokkene».
De OCMW‟s zijn dus verplicht de jongere bij het ziekenfonds van zijn keuze of bij de
hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan te sluiten zonder daarbij zijn
toestemming over het principe maar wel over de keuze van het ziekenfonds nodig te
hebben. Het OCMW moet nochtans de gezondheidszorgen dekken voor personen die
niet aan de voorwaarden voldoen om, zelfs onder het stelsel van ingezetene, verzekerd
te worden (zie « maatschappelijke dienstverlening van het OCMW », blz. 277 ).
Indien de minderjarige geen rijksregisternummer heeft bijvoorbeeld omdat
hij geen BIVR heeft, dan kan het ziekenfonds via hun overkoepelende
instelling (NIC) een bisnummer aanvragen bij de kruispuntbank.
8.

Wat verstaat men onder remgeld* ?

Wanneer de patiënt het volledige ereloon van de arts, de tandarts of de para-medicus
vergoed heeft, betaalt zijn ziekenfonds die kosten grotendeels terug. Het niet
terugbetaalde bedrag, m.a.w. zijn persoonlijk aandeel*, wordt remgeld genoemd.
9.

Wat verstaat men onder derdebetalersregeling* ?

De «derdebetalersregeling» bestaat erin dat de patiënt aan de hulpverstrekker niet de
totaliteit van diens ereloon betaalt, maar enkel het «remgeld». De zorgverstrekker
ontvangt dan rechtstreeks van het ziekenfonds van de patiënt het saldo van zijn
tussenkomst.
Het systeem van de derdebetaler is sinds 1987 verplicht voor elke opname in een
ziekenhuis. Het is daarentegen verboden voor doktersraadplegingen. Dat verbod is
echter niet algemeen geldend. De arts kan immers in bepaalde wel omschreven
gevallen de derdebetalersregeling toepassen voor zijn patiënt. Om de toegang tot
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medische zorgen te vergemakkelijken voor mensen die zich in een kritieke financiële
toestand bevinden, heeft de wet inderdaad voorzien in een aantal uitzonderingen:
De derdebetaler naar gelang van de plaats (medische centra, centra voor geestelijke
gezondheidszorg, centra voor gezinsplanning…), de derdebetaler naar gelang van de
situatie en het statuut (gerechtigden in financiële noodtoestand, personen die een
leefloon, maatschappelijke dienstverlening of verhoogde verzekeringstegemoetkoming
krijgen…). Let wel, die personen hebben er alle belang bij een « derdebetalerskaart »
aan te vragen bij hun ziekenfonds.
10.

Wat wordt verstaan onder de verhoogde tegemoetkoming* (Omnio-statuut en vroeger WIGW*- statuut)?

Het betreft een voorkeursregime op grond waaarvan sommige categorieën
verzekerden inzake gezondheidszorg een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
kunnen genieten, inzonderheid door de toekenning van hogere terugbetalingen van
zorgen en geneesmiddelen.
Het “WIGW-statuut” werd bepaald voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en
wezen, alsook voor andere categorieën gerechtigden zoals diegenen die een leefloon
of maatschappelijke bijstand krijgen (voor zover zij tijdens de 12 aan de aanvraag
voorafgaande maanden gedurende een periode van minstens 3 maand
ononderbroken of van 6 maand (al dan niet onderbroken) bijstand genoten hebben).
Om de verhoogde verzekeringstegemoetkoming te krijgen, moet de verzekerde zich
tot zijn ziekenfonds richten en bewijzen dat hij op het vlak van zijn statuut en zijn
inkomsten (attest van het OCMW) aan de vereiste voorwaarden voldoet.
Daarnaast bestaat sinds 1 juli 2007 ook het Omnio-statuut dat recht geeft op een
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Dit is een verruiming van het WIGWstatuut, en is bedoeld voor alle personen met een moeilijke financiële gezinssituatie,
met andere woorden als er een gezinsinkomen is dat lager is dan een bepaald bedrag.
Hiervoor moet de minderjarige een formulier “verklaring op eer” invullen te verkrijgen bij
het ziekenfonds. Voor meer informatie, zie de websites van de ziekenfondsen.
11.
Kan een minderjarige vreemdeling aangesloten zijn bij een ziekenfonds en dringende medische hulp*
ontvangen ?

Ja, indien de minderjarige voldoet aan de voorwaarden van het KB van 12 december
1996 betreffende de dringende medische hulp (zie pag. 251 en vlg.). Het is niet omdat
de minderjarige in orde is met zijn ziekenfonds dat het recht op dringende medische
hulp hem kan worden geweigerd.
12.

Wat als de aansluiting bij een ziekenfonds onmogelijk is ?

Indien de minderjarige niet aan de voorwaarden voldoet om zich bij een ziekenfonds
aan te sluiten (hij heeft geen recht op de gezondheidszorgverzekering), dan kan hij
steeds een privé-verzekering van beperkte duur afsluiten. Dit is trouwens aan te raden
in gevallen waarbij de minderjarige in een pleeggezin of bij familieleden verblijft.
Opgelet, een privéverzekering dekt niet als de minderjarige al ziek is.
Indien hij (wegens de kosten) ook geen privé-verzekering kan afsluiten, dan heeft de
minderjarige steeds recht op dringende medische hulp* (DMH) bij het OCMW van de
gemeente waar hij verblijft (zie pag. 251 e.v.), als aan de voorwaarden van de
dringende medische hulp voldaan is.
13.

Ten laste van wie zijn de medische zorgen ?

Dat hangt af van de verblijfssituatie van de minderjarige:
Niet-begeleide minderjarige asielzoeker
Tijdens de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure :
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Bij de indiening van hun asielaanvraag worden asielzoekers doorverwezen naar een
specifieke opvangstructuur waar zij huisvesting en materiële hulp krijgen. Materiële hulp
omvat ook medische begeleiding.
Sommige asielzoekers geven de voorkeur eraan niet te verblijven in de toegewezen
opvangstructuur. In het jargon wordt gesproken van “no show”. Die asielzoekers maken
geen gebruik van hun opvangrecht, maar behouden wel hun recht op medische
begeleiding.
Dit geldt voor al degenen van wie de asielprocedure nog niet afgerond is.
Een nieuwe cel binnen Fedasil, «Medische kosten», behandelt de aanvragen tot
terugbetaling van de medische kosten.
Een en ander mag niet worden verward met de dringende medische hulp die verleend
wordt aan illegalen die geen recht hebben op medische hulp via Fedasil noch op
maatschappelijke hulp via de OCMW‟s.
Cel “ Frais médicaux / Centralisatie medische kosten”
Kartuizerstraat, 21 - 1000 Brussel
Tania VERBEECK (Nl)
Tel. : 02.213.43.00
Josephine MUTSHEMBE (Fr)
Tel. : 02.213.43.25
Fax : 02.213.44.12
E-mail : medic@fedasil.be

De cel betaalt de medische kosten rechtstreeks uit aan de zorgverstrekkers en staat zelf
in voor tenlastenemingen, ongeacht het soort opvangstructuur.
Zij gaat over tot terugbetaling na ontvangst van het ingevulde formulier voor de
vordering. (cf. bijlagen bij van het Vademecum)
Toegediende dringende medische verzorging wordt terugbetaald, zelfs al kon de
vorderingsaanvraag vooraf niet worden gedaan. Bij de factuur (voorschrift) moet een
«getuigschrift voor dringende verzorging” worden gevoegd.
Een belangrijke nieuwigheid is dat de minderjarige een beroep tot herziening kan instellen
tegen een beslissing van de geneesheer van de opvangstructuur in verband met de
toekenning van medische begeleiding die niet als onontbeerlijk beschouwd wordt om een
menswaardig bestaan te leiden. Dit beroep wordt ingediend overeenkomstig artikel 47 van
de nieuwe opvangwet.

Tijdens de gegrondheidsfase van de asielaanvraag, wanneer de asielaanvraag
ontvankelijk werd verklaard voor 1 juni 2007:
Ter herinnering: de asielzoeker heeft recht op de financiële maatschappelijke bijstand
van het OCMW, en het hem toegewezen OCMW is verplicht hem bij een ziekenfonds
van zijn keuze aan te sluiten en zijn bijdrage te betalen indien hij behoeftig is. Deze
kosten worden door de Belgische Staat aan het OCMW terugbetaald. Het OCMW kan
autonoom beslissen de kosten voor de medische zorgen helemaal, gedeeltelijk of
helemaal niet op zich te nemen, of het remgeld tot op zekere hoogte door de patiënt
te doen betalen. Het criterium is dat de persoon de mogelijkheid moet hebben om een
menswaardig bestaan te leiden.167

167 Het type medische kosten en het bedrag dat de overheid al dan niet betaalt, staan in het informatiedocument betreffende de medische

bewijsstukken voor de OCMW‟s. http://www.fgov.be/Fr/content/Pièces%20justificatives%20médicales.pdf
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Als vluchteling erkende niet-begeleide minderjarige
Indien de minderjarige maatschappelijke dienstverlening ontvangt van een OCMW,
dan moet dat OCMW de minderjarige lid maken van een ziekenfonds van zijn keuze of,
bij gebreke aan een dergelijke keuze, van de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering. Indien het OCMW beslist de bijdrage daarvoor te betalen, dan
kan het de kosten van de Belgische Staat terugkrijgen.
Personen die gedurende 3 maanden ononderbroken of gedurende 6 maanden
onderbroken maatschappelijke dienstverlening ontvangen gelijkwaardig aan het
leefloon* moeten geen basisbijdrage betalen. Die categorie heeft inderdaad recht op
een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
Het OCMW kan de kosten voor de medische zorgen op zich nemen en autonoom
beslissen de kosten voor de medische zorgen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet op
zich te nemen, of het remgeld tot op zekere hoogte door de patiënt te doen betalen.
Het criterium is dat de persoon de mogelijkheid moet hebben om een menswaardig
bestaan te leiden.168
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een Aankomstverklaring
De minderjarige wordt in principe onthaald in een opvangcentrum dat de medische
zorgen op zich neemt. Bij gebreke daaraan (indien de opvang van het centrum niet
voorziet in medische zorgen) moet het OCMW van de feitelijke verblijfplaats de
medische zorgen helpen betalen indien de minderjarige daartoe over onvoldoende
eigen middelen beschikt.
De minderjarige die (bv. alleen of met een familielid) op een privé-adres verblijft kan, in
geval van nood, eveneens een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar
hij verblijft.
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een BIVR
Indien de minderjarige maatschappelijke dienstverlening geniet van een OCMW, dan
moet dit OCMW de minderjarige lid maken van een ziekenfonds van zijn keuze of, bij
gebreke aan een dergelijke keuze, van de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering. Indien het OCMW beslist de bijdrage daarvoor te betalen, dan
kan het die kosten van de Belgische Staat terugkrijgen.
Personen die gedurende 3 maanden ononderbroken of gedurende 6 maanden
onderbroken maatschappelijke dienstverlening ontvangen gelijkwaardig aan het
leefloon* moeten geen basisbijdrage betalen. Die categorie heeft inderdaad recht op
een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
Het OCMW kan de kosten voor de medische zorgen op zich nemen en autonoom
beslissen de kosten voor de medische zorgen helemaal, voor een gedeelte of
helemaal niet op zich te nemen, of het remgeld tot op zeker hoogte door de patiënt te
doen betalen. Het criterium is dat de persoon de mogelijkheid moet hebben om een
menswaardig bestaan te leiden.169
Niet-begeleide minderjarige in het bezit van een bevel tot terugbrenging met
verlengingen
De dringende medische hulp* is niet van toepassing.

168

Het type medische kosten en het bedrag waarvoor de overheid al dan niet meebetaalt, is terug te vinden in het
informatiedocument over de medische bewijsstukken voor OCMW’s op:
Hhttp://ocmw.fgov.be/Reglementering%20en%20Rechtspraak/Wet%20van%202%20april%201965/wet_van_2_april_1965_betr
effende.htmH.
169

Het type medische kosten en het bedrag waarvoor de overheid al dan niet meebetaalt, is terug te vinden in het
informatiedocument over de medische bewijsstukken voor OCMW’s op:
Hhttp://ocmw.fgov.be/Reglementering%20en%20Rechtspraak/Wet%20van%202%20april%201965/wet_van_2_april_1965_betr
effende.htmH.
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Indien de minderjarige in een opvangcentrum verblijft: het centrum betaalt de medische
raadpleging en draagt de kosten;
Indien de minderjarige op een privé-adres buiten het centrum verblijft,
beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij verblijft ;

kan hij een

Indien de minderjarige financiële maatschappelijke dienstverlening van het OCMW geniet,
dan is het beter dat hij het OCMW eerst vraagt welk stelsel op hem toepasselijk is.
Minderjarige slachtoffer van mensenhandel
Minderjarige in het bezit van een Aankomstverklaring : idem ;
Minderjarige in het bezit van een BIVR van (on)bepaalde duur : indien de minderjarige nog
in het centrum verblijft, dan neemt dit centrum de medische zorgen op zich. Indien hij, na
afloop van de procedure, niet meer in het centrum verblijft, dan wordt hij normaal door
het ziekenfonds bijgestaan. De aansluiting gebeurt via het OCMW, dat desnoods de
bijdrage betaalt. Het OCMW kan daarenboven de medische zorgen volledig of gedeeltelijk
op zich nemen. De minderjarige heeft eventueel recht op een verhoogde tegemoetkoming
van het ziekenfonds.
Niet-begeleide minderjarige in illegale situatie
De minderjarige kan in principe nog steeds in een opvangcentrum terecht, dat de
medische zorgen op zich neemt. Bij gebrek daaraan (indien de opvang van het
centrum niet voorziet in medische zorgen) moet het OCMW van de feitelijke
verblijfplaats de medische zorgen meebetalen indien de minderjarige daartoe over
onvoldoende eigen middelen beschikt.
Indien deze bijstand niet erkend wordt (omdat de minderjarige bv. niet meer in een
opvangcentrum verblijft), dan heeft de minderjarige nog steeds recht op de dringende
medische hulp* (DMH – zie pagina 251 en volgende). Deze is zowel van preventieve als
van curatieve aard en kan in een dokterskabinet of een verplegingsinstelling verstrekt
worden.
Het OCMW van de feitelijke verblijfplaats is bevoegd voor de dringende medische
hulp, op enkele uitzonderlijke gevallen na (= dringende medische hulp in onvoorziene
omstandigheden) waarin het OCMW van de plaats van de zorgverstrekking de
terugbetaling ervan bij de overheid kan aanvragen.
14.

Handelwijze van het OCMW bij de medische hulp ? Medische kaart* ? Requisitoir* ?

In artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW‟s is bepaald
dat de door het OCMW verstrekte hulp van medische aard kan zijn. Het OCMW kan de
erelonen, dokterskosten en zelfs farmaceutische kosten op zich nemen.
De OCMW‟s moeten erover waken dat de personen die op hen een beroep doen alle
door hun toestand vereiste medische zorgen in verplegingsinstellingen kunnen krijgen.
Die zorgen kunnen verstrekt worden in de eigen instelling van het centrum of in een
door de betrokkene gekozen instelling, en dit, op basis van een «requisitoir*»
(betalingsverbintenis) dat het OCMW hem overhandigt vooraleer hij in een al dan niet
door het Centrum erkende instelling opgenomen wordt.
De betaling van de medische en farmaceutische kosten gebeurt over het algemeen
via de toekenning van de «medische kaart*», die in principe geldt als bijkomende hulp
bij de reeds ontvangen maatschappelijke dienstverlening.
Indien de ziekenhuisopname van dringende aard is (ten gevolge van bv. een ongeval),
dan kan het OCMW geen tegemoetkoming weigeren, zelfs indien de
verplegingsinstelling niet erkend is door het Centrum, behalve indien het OCMW
aantoont dat er geen (financiële) behoeftigheid is, bijvoorbeeld bij een
tenlasteneming.
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Laten we er tenslotte aan herinneren dat medische hulp niet enkele curatief maar ook
preventief is en dat een vrije keuze van de zorgverstrekker moet gewaarborgd worden.
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SYNTHESEFICHE

Aansluiting bij een ziekenfonds en betaling van de medische kosten
naar gelang van het verblijfsstatuut van de NBMV
VERBLIJFSSTATUUT
NBMV
ASIELZOEKER

=

-

Ontvankelijkheids
onderzoek (bijlage

25/26 met AI of
bijlage 25 bis/26
bis met dringend
opschortend
beroep)

AANSLUITING BIJ EEN
ZIEKENFONDS
Aansluiting enkel
gevallen mogelijk :

in

de

volgende

- - kind jonger dan 25 jaar ten laste
van
een
gerechtigde
(bewijs
onderhoudsverplichting) + bewijs
hoofdverblijfplaats in België
- - gerechtigde
officieel
werk
onderwijs)

op grond van
(via
deeltijds

- - samenwonende echtgenoot van
een gerechtigde

REGELING MEDISCHE KOSTEN
Bij verblijf van de NBMV in een Centrum of
LOI (code 207–opvangcentrum of code 207LOI): dit centrum regelt de medische
raadpleging en draagt de kosten
Bij verblijf van de NBMV buiten het
Centrum: voorafgaand contact met het
Centrum of het LOI. Ofwel is er een
voorafgaand akkoord : de NBMV ontvangt
een requisitoir*, ofwel is er geen
voorafgaand akkoord : de NBMV stuurt de
rekening zo snel mogelijk naar het Centrum
(dat de aanvraag onderzoekt en beslist of
het de medische kosten al dan niet zal
dragen)
De NBMV heeft asiel aangevraagd voor
3.1.2001: aan een OCMW toegewezen (code
207-OCMW) : voorafgaande aanvraag bij het
OCMW : ofwel gaat het OCMW akkoord : de
NBMV ontvangt een requisitoir*, ofwel gaat
het OCMW niet akkoord : de NBMV stuurt
de rekening zo snel mogelijk naar het
Centrum (dat de aanvraag onderzoekt en
beslist of het de medische kosten al dan niet
betaalt). Uitzondering : bij onvoorziene
dringende opname : het OCMW van de plaats
waar de zorgen werden verstrekt draagt de
kosten (mits kennisgeving binnen 5 dagen aan
het bevoegd opvangcentrum of OCMW)

Gegrondheids
onderzoek
(bijlage
25/26
« ontvankelijk» of
CGVS
beslissing
“verder onderzoek»
+ AI (oranje kaart)

NBMV = erkende
vluchteling
BIVR
en eventueel nadien
identiteitskaart
voor vreemdelingen
+ attest erkenning
van CGVS

Aansluiting mogelijk als :
- - gerechtigde ingeschreven in het
« wachtregister »
- - gerechtigde op grond van werk
- - NBMV ten laste van een
gerechtigde met wie samenwoning
soms vereist is

Aansluiting mogelijk als :
- - gerechtigde ingeschreven in het
« bevolkingsregister »
- - gerechtigde op grond van werk
- - NBMV ten laste van een
gerechtigde met wie samenwoonst
soms vereist is

Normale betaling door het ziekenfonds
(aansluiting door het OCMW + indien
behoeftig*, betaling van de bijdrage)
+ het OCMW kan daarenboven de medische
kosten betalen die niet worden terugbetaald
door het ziekenfonds
+ eventueel recht op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds

Normale regeling via het ziekenfonds
(aansluiting door het OCMW + indien
behoeftig*, betaling van de bijdrage)
+ het OCMW kan daarenboven de medische
kosten betalen die niet worden terugbetaald
door het ziekenfonds
+ eventueel recht op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds

-
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NBMV IN BEZIT
VAN EEN BEVEL
TOT
TERUGBRENGING
MET
MAANDELIJKSE
VERLENGINGEN

Aansluiting mogelijk als:
- - gerechtigde op grond van werk
(deeltijds onderwijs)
- - kind jonger dan 25 jaar ten laste
van
een
gerechtigde
(bewijs
onderhoudsverplichting) + bewijs
hoofdverblijfplaats in België
- - samenwonende partner van een
gerechtigde
- - uitlooprecht*

NBMV IN BEZIT
VAN
EEN
AANKOMSTVERKL
ARING

Aansluiting mogelijk als:
- - gerechtigde op grond van werk
(deeltijds onderwijs)
- - kind jonger dan 25 jaar ten laste
van
een
gerechtigde
(bewijs
onderhoudsverplichting) + bewijs
hoofdverblijfplaats in België
- - samenwonend partner van een
gerechtigde
- - uitlooprecht*

NBMV IN BEZIT
VAN EEN BIVR

Aansluiting mogelijk als:
- - gerechtigde ingeschreven in het
« vreemdelingenregister »
- - gerechtigde op grond van werk
- - NBMV ten laste van een
gerechtigde met wie samenwoning
soms vereist is

NBMV
SLACHTOFFER
VAN
MENSENHANDEL
-

in bezit van

een
Aankomstverklaring

Aansluiting enkel mogelijk als:
- - samenwonend partner van een
gerechtigde

- Indien een centrum de zorg voor de NBMV
op zich neemt : OK. Centrum neemt ook
medische zorg op zich.
- Indien niet voorzien is in deze zorgen in
het centrum : OCMW van de feitelijke
verblijfplaats (indien de NBMV over
onvoldoende middelen beschikt)
- Indien de NBMV geplaatst werd door het
CBJ of SAJ* : ten laste van het OCMW of
van het CBJ of SAJ voor de uitzonderlijke
medische kosten
- Indien een centrum de zorg voor de NBMV
op zich neemt : OK . Centrum neemt ook
medische zorg op zich.
- Indien niet voorzien is in deze zorgen in
het centrum : OCMW van de feitelijke
verblijfsplaats (indien de NBMV over
onvoldoende middelen beschikt)
- Indien de NBMV geplaatst werd door het
CBJ of SAJ* : ten laste van het OCMW of
van het CBJ of SAJ voor de uitzonderlijke
medische kosten
Normale regeling door het ziekenfonds
(aansluiting door het OCMW + soms betaling
van de bijdrage)
+ het OCMW kan daarenboven de medische
kosten die niet worden terugbetaald door
het ziekenfonds op zich nemen
+ eventueel recht op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds
De NBMV verblijft in een gespecialiseerd
opvangcentrum dat de medische kosten op
zich neemt

- - kind jonger dan 25 jaar ten laste
van
een
gerechtigde
(bewijs
onderhoudsverplichting) + bewijs
hoofdverblijfplaats in België
- - officieel werk
- - uitlooprecht**

in bezit van
een
BIVR
van
(on)bepaalde duur
-

Aansluiting mogelijk als :
- - gerechtigde ingeschreven in het «
bevolkingsregister »
- - gerechtigde op grond van werk
- - NBMV ten laste van een
gerechtigde met wie samenwoning
soms vereist is

Normale betaling door het ziekenfonds
(aansluiting door het OCMW + soms betaling
van de bijdrage)
+ het OCMW kan daarenboven door het
ziekenfonds niet terugbetaalde medische
kosten op zich nemen
+ eventueel recht op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds
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ONWETTIG
VERBLIJVENDE
NBMV

Aansluiting enkel mogelijk als:
- - samenwonend partner van een
gerechtigde
- - kind jonger dan 25 jaar ten laste
van
een
gerechtigde
(bewijs
onderhoudsverplichting) + bewijs
hoofdverblijfplaats in België

- Indien een centrum de zorg voor de NBMV
op zich neemt : OK. Centrum neemt ook
medische zorg op zich.
- Indien niet voorzien is in deze zorgen in
het centrum : OCMW van de feitelijke
verblijfsplaats (indien de NBMV over
onvoldoende middelen beschikt)

- - gerechtigde op grond van werk
(deeltijds onderwijs)
- - uitlooprecht*
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2. Dringende medische hulp (DMH)
1.

Wat wordt verstaan onder dringende medische hulp ?

Indien de opvangstructuur of het OCMW geen tegemoetkoming verstrekt in de
medische kosten voor minderjarigen in onwettig verblijf (zie hieronder voor de
verschillende categorieën), dan kan nog steeds een beroep gedaan worden op de
dringende medische hulp.
De dringende medische hulp werd vastgelegd in het KB van 12 december 1996
« betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk
170

verblijven»

.

Dit besluit omschrijft de dringende hulp als volgt :
de hulp kan zowel preventief als curatief zijn ;
de hulp is uitsluitend van medische aard en de dringendheid ervan wordt aangetoond
door een medisch getuigschrift;
de hulp kan geen financiële steunverlening, huisvesting of andere maatschappelijke*
dienstverlening in natura zijn (behalve in geval van ziekenhuisopname, waarbij de
dagprijs, inclusief voedsel en verblijf, aanvaard wordt) ;
de hulp kan zowel ambulant als in een verplegingsinstelling verstrekt worden.
2.

Wie kan dringende medische hulp krijgen?

De dringende medische hulp is enkel van toepassing op onwettig in België verblijvende
personen (de anderen hebben recht op een meer volledige medische zorg, zie
hieronder pag. 236 e.v.).
Onwettig in België verblijvend zijn personen :
die niet beschikken over een verblijfsmachtiging, zelfs geen tijdelijke;
waarvoor geen enkele opschortende beroepsprocedure aan de gang is;
waarvan de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten of het bevel tot
terugbrenging uit te voeren, verlopen is.
Wanneer een niet-begeleide minderjarige vreemdeling onwettig in België
verblijft, moet zijn voogd zo snel mogelijk de nodige stappen ondernemen
bij het Bureau NBMV (van de Directie toegang en verblijf) van de Dienst
Vreemdelingenzaken om te vragen dat zijn pupil gebruik kan maken van ’
de toepassing van de omzendbrief van 15 september 2005 (verlenging van
het bevel tot terugbrenging, Aankomstverklaring en achteraf BIVR).
Wanneer de minderjarige in het bezit is van een Aankomstverklaring, kan hij verder in
een opvangcentrum verblijven waar hem de nodige medische zorgen verstrekt
worden.
3.

Welke zijn de voorwaarden om de dringende medische hulp te kunnen verstrekken ?

een getuigschrift van een (door het RIZIV) erkende arts of tandarts die de dringende
noodzakelijkheid van de zorgverstrekking vaststelt;
de persoon moet onwettig in België verblijven. Het OCMW kan dit nagaan via het
wachtregister ; de dienst vreemdelingenzaken kan dat eveneens en neemt (in geval van
discussie) de uiteindelijke beslissing betreffende het verblijfsstatuut;
170 BS 31 december 1996, 3de editie – inwerkingtreding op 10 januari 1997
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de persoon is behoeftig en kan daardoor geen menswaardig bestaan leiden. Dit wordt
nagegaan aan de hand van een sociaal onderzoek uitgevoerd door het OCMW dat de
verantwoordelijkheid voor die persoon op zich genomen heeft;
de kosten die in aanmerking komen staan in de RIZIV-nomenclatuur vermeld.
Behoudens een aantal uitzonderingen, zijn prothesen (tanden, heupen…) uitgesloten,
net als brillen, sommige raadplegingen bij de tandarts, medisch materiaal zoals
krukken, rolstoelen,… Voor meer info, zie www.medimmigrant.be (informatiedocument
medische bewijsstukken in functie van de terugbetaling door de staat aan de OCMW‟s)
en www.riziv.be
4.

Kan de minderjarige een beroep doen op om het even welke arts?

Enkel een door het RIZIV erkende tandarts of geneesheer kan een getuigschrift
afleveren dat de dringende noodzakelijkheid vaststelt (waardoor de keuze nog vrij ruim
blijft).
5.

Welke verplegingsinstellingen komen in aanmerking voor de DMH ?

In het algemeen komen alle instellingen of afdelingen van instellingen waar een
diagnose kan gesteld worden of waar een aandoening, met of zonder hospitalisatie,
kan behandeld worden, in aanmerking.
Er zijn echter uitzonderingen :
Worden niet als verplegingsinstelling beschouwd :
kinderdagverblijven
residenties met dienstverlening
medisch-pedagogische instellingen
instellingen voor doofstommen, blinden of personen die lijden aan een ongeneeslijke
aandoening
rusthuizen
wooncomplexen met dienstverlening
Sinds de wet van 2 juin 2006, komen ook de psychiatrische ziekenhuizen en
psychiatrische verzorgingstehuizen in aanmerking voor DMH.
6.

Welk OCMW is bevoegd?

algemene regel : Het OCMW van de plaats waar de vreemdeling feitelijk of gewoonlijk
verblijft. Het is soms moeilijk te bepalen welk OCMW bevoegd is, daar die persoon niet
noodzakelijk een gebruikelijke verblijfplaats heeft of omdat degene bij wie de
vreemdeling verblijft bang is te melden dat hij onderdak verleent aan een illegale,
waardoor het sociaal onderzoek tot een weigering van de DMH leidt;
uitzondering : Indien het heel dringende en nog tijdens de hospitalisatie van de
persoon uitgedrukte hulp betreft, dan berust de bevoegdheid bij het OCMW van de
gemeente waar het ziekenhuis gevestigd is.
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Uitzondering : voor personen die onwettig in België verblijven en die een

beroep bij de Raad van State hebben ingediend tegen een negatieve
beslissing van het CGVS of de VBV wordt de bevoegdheid bepaald door de
code 207* in het wachtregister die aangeeft of het gaat om het OCMW
of het opvangcentrum.
Opgelet : hierbij worden niet bedoeld diegenen die een negatieve beslissing
van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen hebben.
7.

Welke procedure moet men volgen om DMH aan te vragen ?

Naar gelang van de graad van dringendheid zijn er twee mogelijkheden:
1ste procedure : voorafgaand akkoord van het OCMW
In het algemeen wendt de persoon zich eerst tot het OCMW van de plaats waar hij
feitelijk verblijft. Dat Centrum voert een sociaal onderzoek uit en verwijst de betrokkene
eventueel door naar een ziekenhuis of een (meestal) erkende behandelende arts. In
dat geval is het OCMW van de gewone verblijfplaats van de betrokkene bevoegd. Dit
wordt in het algemeen bepaald door het sociaal onderzoek. Het OCMW overhandigt
een attest van DMH ten behoeve van de zorgverstrekker.
De procedure verloopt als volgt (ook al heeft ieder OCMW zijn eigen handelwijze).
Als het OCMW zich vooraf akkoord verklaart over een tenlasteneming verstrekt het
ofwel :
een medische kaart*, die de mogelijkheid biedt tot het raadplegen van een
behandelende arts en tot toegang tot een apotheek. Deze kaart is in het algemeen
geldig voor een bepaalde periode (een maand, drie maanden, hernieuwbaar,…)
een requisitoir* om een beroep te kunnen doen op een ziekenhuis of specialist (meestal
slechts geldig voor één raadpleging).
Het OCMW moet de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens waarborgen. De
lijst van de personen die een beroep hebben gedaan op DMH wordt door het OCMW
niet meegedeeld aan de overheid.
Het sociaal onderzoek brengt soms aan het licht dat de zorgvrager illegaal in België
verblijft wegens het vervallen van een drie maanden geldig toeristenvisum uitgereikt
dankzij de tenlasteneming door een vriend of een familielid. In dat geval weigert het
OCMW de DMH toe te staan (wat aanvechtbaar is) of staat die hulp toe, maar tracht
de kosten ervan terug te vorderen van de borg. Deze laatste vergeet dikwijls dat zijn
verantwoordelijkheid, in het kader van een toeristenvisum niet ophoudt bij het
verstrijken van de geldigheidsduur van dat visum, maar geldt voor twee jaar!
Het OCMW moet binnen de 30 dagen een beslissing nemen :
een positieve beslissing impliceert de afgifte van een medische kaart of een
requisitoir*
bij een negatieve beslissing of bij ontstentenis van een beslissing binnen een termijn
van 30 dagen kan beroep worden ingesteld bij de Arbeidsrechtbank. De beslissing van
die rechtbank is vatbaar voor beroep bij het Arbeidshof.
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Het is dus belangrijk een bericht van ontvangst van de aanvraag te eisen.
Indien het OCMW zijn beslissing niet kenbaar maakt binnen 30 dagen
volgend op de op het bericht van ontvangst vermelde datum, kan de
betrokkene beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. Het niet kenbaar
maken van een beslissing vanwege het OCMW wordt immers beschouwd als
een weigering tot hulpverlening.
De OCMW‟s kunnen uiteraard niet weigeren akte te nemen van de aanvraag onder
voorwendsel dat er geen identiteitskaart voorgelegd werd. Zij hebben eveneens een
structurele plicht tot het organiseren van de DMH in hun gemeente, en de eerste
raadpleging, de toegang tot geneesmiddelen, de nazorg in het algemeen,…
vergemakkelijken.
Het OCMW beschikt over een zekere autonomie die bijvoorbeeld de mogelijkheid
biedt enkel met openbare ziekenhuizen samen te werken. Die regel kan echter niet
ingeroepen worden indien een ziekenwagen, die steeds verplicht is de patiënt naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis te voeren, deze laatste naar een andere instelling gebracht
heeft.
De geneesheer moet een attest van DMH afgeven. Sommige OCMW‟s beschikken
reeds over een standaardformulier. Indien de geneesheer een voorschrift aflevert, dan
moet daar ook de vermelding DMH op voorkomen.
Het voorschrift zou onmiddellijk aan de apotheker kunnen voorgelegd worden met de
toestemming van het OCMW (onder de vorm bv. van een medische kaart*), maar
sommige OCMW‟s eisen een prijslijst van de geneesmiddelen vooraleer deze
afgeleverd worden.
2de procedure : spoedgevallendienst
De persoon richt zich rechtstreeks tot de wachtdienst van een ziekenhuis omdat het
uiterst dringend is. De dokter van dienst levert een getuigschrift van reeds verstrekte
dringende medische hulp af die vereist is voor de tenlasteneming door het OCMW.
Indien de aanvraag bij het OCMW werd ingediend gedurende de hospitalisatie en het
gaat om een hoogdringend geval, dan wordt het OCMW van het grondgebied
waarop de verplegingsinstelling gevestigd is bevoegd beschouwd.
De procedure verloopt als volgt :
Indien het medisch getuigschrift ten gevolge van een « onverwacht » spoedgeval door
de geneesheer van de verplegingsinstelling werd afgeleverd, dan moet de sociale
dienst van het ziekenhuis een mini-onderzoek instellen om na te gaan of de zorgvrager
de DMH kan ontvangen. In sommige gevallen houden de sociale diensten van de
OCMW‟s rekening met dat onderzoek en voeren er geen tweede uit.
Het is beter dat het ziekenhuis de persoon vraagt een volmacht te ondertekenen
teneinde rechtstreeks met het OCMW te kunnen onderhandelen. De DMH moet immers
door de behandelde persoon worden aangevraagd.
Om verjaring te vermijden moet er steeds goed nagaan worden of de procedure tot
aanvraag van de DMH wel degelijk werd gestart.
8.

Welke termijnen zijn bepaald voor de procedure?

Het OCMW beschikt vanaf de dag van de raadpleging of van de ziekenhuisopname
over een termijn van 45 dagen om het dossier over te zenden naar de Federale
Overheidsdienst Sociale Zaken / POD maatschappelijke intergratie.
Voor de overdracht van het dossier van de geneesheer naar het OCMW is
daarentegen geen enkele termijn vastgelegd. In sommige overeenkomsten met de
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OCMW‟s zijn evenwel termijnen bepaald. Zo hebben de ondertekenaars van het IRIS*net een termijn van 10 dagen vooropgesteld.
Het is dus belangrijk de aanvraag tot dringende medische hulp zo snel
mogelijk in te dienen.
9.

Welke rechtsmiddelen zijn mogelijk tegen een negatieve beslissing inzake de aanvraag tot DMH ?

Indien de DMH geweigerd wordt, kan de zorgvrager:
in geval van weigering door de zorgverstrekker, de verplegingsinstelling of het OCMW, een
strafrechtelijke procedure instellen wegens het niet verlenen van bijstand aan een persoon
in nood;
ingeval het OCMW de hulp weigert of binnen 30 dagen na de aanvraag tot hulp geen
beslissing genomen heeft, de zaak op zijn aanvraag bij de Arbeidsrechtbank aanhangig
maken;
ingeval het OCMW de aanvraag van de zorgverstrekker of de verplegingsinstelling weigert
en er sprake is van urgentie (wat frequent is), zich in kortgeding tot de Rechtbank van 1 ste
aanleg wenden.
Indien het OCMW zich onbevoegd verklaart :
is het OCMW verplicht de zorgvrager de naam van het bevoegde OCMW mee te delen. Als
ook dit centrum zich onbevoegd verklaart, dan voorziet een rondschrijven (april 2003) dat
de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie binnen 5 dagen het
bevoegde OCMW moet bepalen.
Het OCMW moet de beslissing tot weigering afdoende motiveren.
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OVERZICHT

Dringende medische hulp* (DMH)
Definitie :

medische hulp verleend door OCMW aan onwettig in het Koninkrijk verblijvende
vreemdelingen. Die hulp vertoont de volgende kenmerken:
kan preventief of curatief zijn
is van uitsluitend medische aard
is van dringende aard (bewezen aan de hand van een medisch getuigschrift)
kan niet van financiële aard zijn, noch een huisvesting of een andere sociale* hulp in
natura betreffen (behalve in geval van hospitalisatie, waarbij de dagprijs, inclusief
voedsel en verblijf, aanvaard wordt)
kan zowel ambulant als in een verplegingsinstelling verstrekt worden

Voor wie ?
enkel voor illegaal verblijvende personen

Voorwaarden :
getuigschrift van een door het RIZIV erkende arts of tandarts
bewijs van illegaal verblijf in België
bewijs dat de persoon behoeftig* is (sociaal onderzoek)
enkel voor sommige zorgen

welke geneesheer ?
welke

door het RIZIV erkend

instelling ?

alle
verplegingsinstellingen
behalve :
psychiatrische
instellingen,
kinderdagverblijf, residenties met dienstverlening, PMI‟s, rusthuizen,
instellingen voor doofstommen, blinden of personen die aan een ongeneeslijke
ziekte lijden, wooncomplexen met dienstverlening

Bevoegd OCMW :

- algemene regel : OCMW van de feitelijke verblijfplaats
- uitzondering : OCMW van de plaats waar de zorgen verstrekt werden
(dringende hulp in een ziekenhuis)

procedure :

- Normaal (voorafgaand akkoord van het OCMW) : sociaal onderzoek,
daarna toekenning van een requisitoir* of van een medische kaart*
- Spoedgevallendienst : mini-onderzoek door de sociale dienst van het
ziekenhuis => volmacht van de patiënt => betaling van de medische kosten
door het OCMW

Verhaal :
Indien DMH wordt geweigerd:
Strafrechtelijke procedure (niet verlenen van bijstand aan personen in nood)
Bij de Arbeidsrechtbank (30 dagen) tegen negatieve beslissing
Bij de Voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg zetelend in kortgeding (ingeval
aanvraag van een geneesheer geweigerd wordt)
Indien het OCMW zich onbevoegd verklaart :
Bij de Arbeidsrechtbank
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3. Praktische informatie – medische zorgen
Ziekenfondsen
Landsbond der christelijke mutualiteiten
Voor de diverse lokale secretariaten, raadpleeg de website : www.cm.be
Landsbond van de neutrale ziekenfondsen
Charleroisteenweg 145 - 1060 Brussel
Tel. : 02.538.83.00 – Fax : 02.538.50.18
Website : www.neutrale-ziekenfondsen.be
E-mail : info@lnz.be
Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u
Nationaal Verbond van socialistische mutualiteiten
St-Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
Tel. : 02.515.02.11 – Fax : 02.515.02.07
Website : www.socmut.be
Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u
Landsbond van liberale mutualiteiten
Livornostraat, 25 - 1050 Brussel
Tel. : 02.542.86.00 – Fax : 02.542.86.99
Website : www.mut400.be
E-mail : info@mut400.be
Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u30
Onafhankelijk ziekenfonds
Sint Hubertusstraat 19 - 1150 Brussel
Tel. : 02.778.92.11 – Fax : 02.778.94.00
Website : www.mloz.be
Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Andere adressen
Artsen zonder grenzen (AZG)
Het project « Toegang tot de gezondheidszorg » : gratis medische zorg voor
uitgeslotenen. AZG biedt wekelijks 4 gratis medisch-psychisch-sociale
raadplegingen aan in Brussel en Antwerpen en 3 in Luik. Voor verdere
informatie : zie website : www.azg.be (rubriek « AZG aan het werk », « AZG in
België », en « het programma Toegang tot de gezondheidszorg ».
Brussel : (stopt einde jaar 2007)
Artesiëstraat 46 - 1000 Brussel
Tel. : 02.513.25.79 – Fax : 02.513.27.47
E-mail : azg.projecten-belgie@azg.be ; msfb-projets-belges@msf.be
Open maandag en donderdag vanaf 13u30 en dinsdag en vrijdag vanaf
9u30 (capaciteit 25 personen)
Antwerpen :
Jacob Van Maerlantstraat, 56 - 2060 Antwerpen
Tel. : 03.231.36.41 – Fax : 03.707.22.60
E-mail : msfb-antwerpen@msf.be
Open dinsdag en woensdag vanaf 10u30 en donderdag en vrijdag vanaf
14u30
Luik :
Relais Santé (OCMW Luik)
Tel.: 04.220.58.97
Het « Elisa » project : gratis en anonieme opsporing van AIDS.
Brussel: Sint-Pietersziekenhuis / Elisa-centrum
Hoogstraat 290 – 1000 Brussel
Tel.: 02.535.30.03
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Consultaties: maandag van 8 u. tot 13.15 u. (zonder afspraak) en donderdag
van 16.30 u. tot 19.30 u. (zonder afspraak, de laatste patiënt meldt zich om
19.10 u.)
Antwerpen: Helpcenter-Elisa
Van Schoonbekestraat 136 – 2018 Antwerpen
Tel.: 03.216.02.88
Consultaties: dinsdag van 10 u. tot 12 u. en vrijdag van 17 u. tot 19 u. (zonder
afspraak)
vzw Medimmigrant (vroeger : Medisch Steunpunt Mensen zonder papieren)
Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel
Tel. : 02.274.14.33/34 - Fax. : 02.274.14.48
E-mail : info@medimmigrant.be
Website : www.medimmigrant.be

Deze VZW informeert en ondersteunt (de begeleiders) van mensen zonder wettig
verblijf of met een precair verblijf om toegang tot gezondheidszorg te verkrijgen en bij
de oriëntatie naar een realistisch en zinvol verblijfsperspectief, rekeninghoudende met
de medische noden.
vzw Aquarelle (verbonden aan het Sint-Pietersziekenhuis)
Hoogstraat 322 - 1000 Brussel
Tel. : 02.535.31.11

Gratis medische opvolging en perinatale zorgen voor zwangere of reeds bevallen
illegaal verblijvende en pyscho-sociaal benadeelde vrouwen zonder sociale zekerheid.
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Informatiepunt voor asielzoekers en illegaal verblijvende personen
Dok Noord 4 - hal 25, 9000 Gent
Tel: 09.267.66.46 – Fax: 09.267.66.44
E-mail : info@orientatiepunt.be
Website : www.orientatiepunt.be
Telefonische permanentie:
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: 13u - 16u
woensdag: 9u30 - 12u30
Vzw De Acht – opvang en onthaal
Van Daelstraat 41 – 2140 Borgerhout
Tel. : 03.270.33.36 – Fax : 03.235.89.78
E-mail : opvangenonthaal@de8.be
Website : www.de8.be
Vzw De Acht heeft een medische werking, met name ondersteuningspunt
medische zorg.
E-mail: medischezorg@de8.be
Website : www.medischezorg.be
Consultaties Kind en Gezin :
Voor adressenlijst, zie www.kindengezin.be
Consultaties ONE
Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tel. : 02.542.12.11 - Fax : 02.542.12.51 of 02.542.13.74
E-mail : info@one.be
Website : www.one.be
Open van 8u tot 18u

Tandartsen zonder Grenzen
Tandartsen zonder Grenzen
Vossenplein 74 - 1000 Brussel

248

Tel. : 02.512.43.13

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Psychologische hulp
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Exil (psycho-medisch-sociaal
centrum voor vreemdelingen – gratis verzorging)
Brugmannlaan 43 – 1060 Brussel
Tel.: 02.534.53.30 – Fax: 02.534.90.16
E-mail: exil.asbl@skynet.be
Vzw Solentra (hulp aan minderjarige vreemdelingen, asielzoekers en
illegalen, evenals aan hun familie bij psychosociale problemen)
Laarbeeklaan 101 – 1090 Brussel
Telefonisch bereikbaar:
dinsdagvoormiddag: 02.477.57.15
donderdagvoormiddag: 02.477.57.08
GSM: 0473.65.65.68 – Fax: 02.477.57.20
La Clinique de l’Exil (steunpunt en transculturele psychologische hulp voor
migranter, vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van georganiseerd
geweld (genocide, discriminatie, foltering, …))
Rue du Château des balances 3 bte 24 – 5000 Namur
Tel. : 081.73.67.22 – GSM van de coördinator (P. Jacques): 0497.91.85.92 –
Fax: 081.87.71.23
E-mail: clinique.exil@province.namur.be
Ulysse (algemene psychosociale begeleiding van ballingen, tussenschakel
met diensten voor geestelijke gezondheidszorg, psycho-medisch-sociale
oriëntatie en informatie, snelle en mobiele opvang)
Kluisstraat 52 – 1050 Brussel
Tel.: 02.533.06.70 – Fax: 02.533.06.74
E-mail: ylysse.asbl@tiscali.be

Gratis consultaties preventieve prenatale geneeskunde en kinderen van 0 tot 6 jaar.
(Info betreffende plaats en uur van de raadplegingen op de website
www.kindengezin.be
www.maisonmedicale.org en www.vwgc.be (vereniging van
wijkgezondheidscentra)

Gemeenten hebben vaak ook een centrum voor algemeen welzijn (CAW, zie
www.caw.be) of geestelijke gezondheidszorg die hetzij gratis, hetzij tegen lage prijzen
zorgen verstrekken.

BELANGRIJKE OPMERKING:
Beroepsmogelijkheden voor de federale bemiddelaars:
Indien de administratieve overheid niet binnen een redelijke termijn een beslissing
neemt en de voogd van mening is dat het in het belang van de minderjarige is dat er
zonder verwijl een beslissing komt, kan hij zich wenden tot één van de twee federale
bemiddelaars, Catherine DE BRUECKER (F) of Guido SCHUERMANS (N), bij eenvoudige
brief in de vorm van klacht.
De rol van de federale ombudsman bestaat onder andere erin erop toe te zien dat
elke administratie de "beginselen van behoorlijk bestuur" in acht neemt: zorgvuldig
beheer, redelijke beslissing, aanvaardbare behandelingstermijn, onpartijdigheid, enz.
Zijn optreden is volledig kosteloos.
Er bestaat geen standaardformulier dat moet worden ingevuld, noch enige bijzondere
procedure die moet gevolgd. De meest eenvoudige manier bestaat erin het probleem
per brief (of per e-mail) uiteen te zetten. In spoedeisende gevallen kan de ombudsman
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eveneens telefonisch of per fax worden bereikt. De naam en voornaam van de
minderjarige moeten worden vermeld, evenals de betrokken administratie, eventueel
de naam van de ambtenaar die met het dossier is belast, de datums waarop de
verschillende procedures werden ingesteld, alsook de stappen die de voogd reeds
heeft ondernomen om te proberen zelf het probleem op te lossen. Er moet ook worden
uitgelegd dat in het belang van de minderjarige zo spoedig mogelijk een beslissing
moet worden genomen. Het is bovendien belangrijk een afschrift bij te voegen van alle
relevante documenten die nodig zijn om de klacht te kunnen behandelen.

Federale ombudsdienst
Per post: Catherine DE BRUECKER (F) en Guido SCHUERMANS (N) Herman
WUYTS, federale ombudsman, Hertogstraat 43 - 1000 Brussel
Per e-mail: email@federaalombudsman.be
In spoedeisende gevallen: per telefoon: 02.289.27.27 of per fax: 02.289.27.28
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30‟
Voor meer informatie betreffende de tussenkomst van de federale
ombudsman: http://www.federaalombudsman.be
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9. Zoeken naar een duurzame oplossing voor de minderjarige
De voornaamste en uiteindelijke opdracht van de voogd is een duurzame oplossing in
het hoger belang van de minderjarige te vinden, hetzij hier in België, hetzij in zijn land
van herkomst of in een derde land waar hij wettig kan verblijven. De voogd moet zijn
voorstel van duurzame oplossing betreffende toegang tot het grondgebied en verblijf
meedelen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
Met betrekking tot het zoeken naar een duurzame oplossing bepaalt artikel 11, § 1,
eerste lid van de voogdijwet dat de voogd “alle voorstellen doet die hij nodig acht om
een duurzame oplossing te vinden overeenkomstig het belang van de minderjarige”.
Dit betekent dat de voogd een oplossing moet uitwerken en voorstellen doen aan de
Dienst Vreemdelingenzaken.
De voogd voert deze opdracht uit in samenwerking met de dienst Voogdij, die er zich
dient van te vergewissen dat door de bevoegde overheden binnen de kortste termijn
een duurzame oplossing in het belang van de minderjarige wordt gezocht 171. Zo moet
de voogd, wanneer een procedure loopt, de minderjarige vertegenwoordigen en
bijstaan en de dienst Voogdij is in principe niet bevoegd om op te treden. De dienst
Voogdij ziet erop toe de voogd te informeren over de verschillende bestaande
mogelijkheden, bijvoorbeeld inzake het openvallen van de burgerlijke voogdij of
desnoods inzake adoptie door hem naar de bevoegde overheden en instellingen te
verwijzen. De dienst Voogdij informeert de voogd ook over de mogelijkheden inzake
gezinshereniging in samenwerking met het ICRK (Internationaal Comité van het Rode
Kruis) en de diplomatieke en consulaire posten, evenals over de mogelijkheden inzake
vrijwillige terugkeer in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM). Ingeval de voogd in gebreke blijft met de zorgvuldige uitvoering van zijn
opdracht kan de dienst Voogdij in laatste instantie en na de voogd te hebben
gehoord, de vrederechter daarvan op de hoogte brengen op grond van artikel 20 van
de programmawet.
Kortom, de Dienst Vreemdelingenzaken is in fine bevoegd om te beslissen over de
duurzame oplossing ten aanzien van de minderjarige.
De voogd doet alle voorstellen die hij nodig acht om een duurzame oplossing te
vinden overeenkomstig het belang van de minderjarige. Eveneens in diens belang leidt
hij de passende procedures in om de verblijfssituatie van de minderjarige hier in België
te regulariseren (asielprocedure in geval van vervolging van de minderjarige in diens
land van herkomst, gezinshereniging of toelating tot verblijf op grond van artikel 9, 3 de
lid van de vreemdelingenwet van 15 december 1980, of toelating tot verblijf op basis
van de omzendbrief van 15 september 2005) of hij kijkt na of de minderjarige zich kan
vervoegen bij zijn familie in zijn land van herkomst of in een derde land waar hij mag
verblijven, onder voorwaarde dat er waarborgen zijn voor opvang en ten laste neming.
De voogd heeft dus de bevoegdheid om voorstellen te doen. Indien de Dienst
Vreemdelingenzaken beslist de minderjarige te verwijderen van het grondgebied en
hem te repatriëren naar zijn familie en de voogd van mening is dat de noodzakelijke
voorwaarden van opvang en tenlasteneming van de minderjarige niet vervuld zijn, ziet
de voogd erop toe dat hij deze beslissing betwist door de noodzakelijke
rechtsmiddelen uit te oefenen met de hulp van de advocaat van de minderjarige en
met de instemming van de minderjarige. Met de hulp van de advocaat van de
minderjarige moet hij dan bij de Raad van State tegen deze beslissing tot verwijdering
een beroep tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid en tot nietigverklaring
van de beslissing aantekenen.
De rol van de voogd is fundamenteel. Hij handelt onafhankelijk en wordt
enkel geleid door het belang van de minderjarige.
171 Artikel 3, § 2 , 4°, van de Voogdijwet
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1.

Wat betekent « duurzame oplossing » ?

Dit begrip is nergens omschreven in de voogdijwet. In alle gevallen moet de duurzame
oplossing overeenkomstig het belang van het kind zijn.
Dit begrip duurzame oplossing is omschreven in de ministeriële circulaire van 15
september 2005 waarin de onderzoeksprocedure wordt uiteengezet die is ingevoerd
voor de regeling van het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(hierna NBMV).
Onder “duurzame oplossing” wordt verstaan:
de gezinshereniging (1) (voetnoot?);
de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar hij gemachtigd of
toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate opvang en verzorging van de
N.B.M.V., naargelang zijn behoeften bepaald door zijn leeftijd en zijn graad van
zelfstandigheid, hetzij, door zijn ouders of andere volwassenen die voor hem zullen
zorgen, hetzij, door overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties
(2);(voetnoot?)
de machtiging tot onbeperkt verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen
voorzien in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Deze duurzame oplossing wordt bepaald nadat de Dienst Vreemdelingenzaken alle
elementen van het dossier van de N.B.M.V. heeft onderzocht.
Volgens de rechtsleer172 heeft het begrip duurzame oplossing een ruimere betekenis
die :
"afhankelijk van het hoger belang van het kind en van de concrete mogelijkheden de
ouders op te sporen die de minderjarige ten laste nemen bestaat in:
een gezinshereniging in België of in een derde land (met verblijfsvergunning voor het
gehele gezin173);of
een gezinshereniging in het land van herkomst; of
een regularisatie van het verblijf van enkel de minderjarige voor onbeperkte duur in
België; of
een voorbereide en begeleide terugkeer naar het land van herkomst of naar een derde
land (dat een verblijfsvergunning aflevert aan de minderjarige) ; terugkeer met
waarborgen van opvang en tenlasteneming door een lid van de familie van herkomst van
de minderjarige
De voogd moet het vertrouwen winnen van de minderjarige en diens ouders of
familieleden opsporen (zonder de minderjarige of diens familieleden in gevaar te
brengen), zich informeren over de situatie in het land van herkomst en de voor- en
nadelen afwegen van een terugkeer naar het land van herkomst of van verder verblijf
in België. Het gaat dus werkelijk om een afweging van belangen, wat niet altijd
gemakkelijk is, maar die in overleg met de minderjarige moet worden beoordeeld door
het advies in te winnen van alle partijen betrokken bij de situatie van de minderjarige
(naaste familieleden, sociale actoren, advocaten,…).
De beslissingen inzake de toegang tot het Belgisch grondgebied, het verblijf op het
Belgisch grondgebied of inzake de verwijdering van de minderjarige zoals de beslissing
om het kind te machtigen op het Belgisch grondgebied te verblijven en zich er
eventueel te vestigen, maar ook de beslissing om het kind te verwijderen naar zijn land
of naar een derde land, vallen onder de bevoegdheid van de Dienst
172
173
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Zie artikel van Isabelle Lammerant, « la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », Rev. trim. dr. fam. 2003/3, blz. 423
Thans niet van toepassing in België.
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Vreemdelingenzaken (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) . Voorafgaand
aan de uitvoering van enige beslissing inzake de duurzame oplossing ziet de Dienst
Vreemdelingenzaken erop toe de voogd de gelegenheid te bieden de voorstellen te
formuleren die hij terzake geschikt acht. Zo ziet de voogd in overleg met de
minderjarige en met de hulp van zijn advocaat erop toe de rechtsmiddelen aan te
wenden die noodzakelijk zijn wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken in tegenstelling
tot het door de voogd geopperde voorstel van duurzame oplossing bijvoorbeeld
overweegt dat een terugkeer naar het land van herkomst moet worden overwogen in
het belang van de minderjarige.
2.
Wat kan de voogd doen wanneer hij van mening is dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken
om de minderjarige te verwijderen naar diens land van herkomst niet de meest geschikte oplossing is ?

De voogd ziet erop toe dat de duurzame oplossing in overeenstemming is met het
belang van de minderjarige. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken heeft beslist tot
een verwijdering, in het kader van een vrijwillige terugkeer of een gezinshereniging, kan
de voogd nagaan of de voorwaarden inzake de opvang van de minderjarige en de
aanwezigheid van familie in zijn land vervuld zijn.
Indien dit niet het geval is kan de voogd bij de Raad van State een beroep tot
nietigverklaring en tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid aantekenen tegen
de beslissing tot repatriëring of tegen elke andere maatregel tot verwijdering.
Ter herinnering :beroepstermijnen bij de Raad van State :
5 dagen voor een beroep tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid*
(wanneer een datum voor de repatriëring is bepaald). Die termijn begint
te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de voogd
30 dagen voor een normale schorsing en nietigverklaring, te rekenen vanaf
de kennisgeving van de beslissing aan de voogd
3.

Wanneer een duurzame oplossing voorstellen aan de Dienst Vreemdelingenzaken ?

In eerste instantie ziet de voogd erop toe dat hij zijn pupil ontmoet binnen de eerste 15
dagen die volgen op zijn aanwijzing. De voogd zal tijdens de eerste gesprekken de
omstandigheden van het vertrek van de minderjarige, evenals zijn persoonlijke en
familiale situatie, zowel in België als in het buitenland met zijn pupil bespreken. Deze
eerste contacten moeten de voogd de mogelijkheid bieden een eerste balans op te
maken en de minderjarige te begeleiden bij de keuze van een oplossing voor zijn
administratieve verblijfstoestand in België. Een eerste voorstel van duurzame oplossing
zal aldus door de voogd worden geformuleerd. Vervolgens zal de voogd rekening
houdend met de ontwikkeling van de administratieve toestand en met het resultaat
van de zoektocht naar familieleden van de minderjarige en met de voorwaarden
inzake opvang en de plaatsing onder de hoede in het land van herkomst van de
minderjarige of in een ander derde land, erop toezien een tweede voorstel van
duurzame oplossing te formuleren dat hij in overeenstemming acht met het belang van
de minderjarige. Wanneer de duurzame oplossing duidelijk lijkt, bijvoorbeeld wanneer
het opsporen van familieleden tot geen enkel resultaat heeft geleid of wanneer de
ouders werden teruggevonden en zij in staat lijken te zijn om hun kind ten laste te
nemen, zij bevestigd hebben dat zij hun kind terug bij hen willen hebben, het kind
daarmee ondubbelzinnig akkoord gaat en niets een terugkeer in de weg staat, ziet de
voogd erop toe terstond het voorstel van duurzame oplossing te formuleren. In de
meeste gevallen vereisen deze stappen evenwel een zekere tijd zodanig dat de voogd
zelden in staat is binnen een korte termijn de adequate voorstellen van duurzame
oplossing te formuleren.
Is de minderjarige bijna 18 jaar oud, dan moeten deze voorstellen gedaan worden voor
zijn 18de verjaardag. Nadat de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zal hij door
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de Dienst Vreemdelingenzaken worden behandeld als een meerderjarige; hij geniet
dan niet langer het specifieke stelsel voor personen jonger dan 18 jaar.
Anderzijds, wanneer de voogd is aangesteld voor een minderjarige die verblijft in een
gesloten centrum * (aan de grens) aan wie reeds kennis werd gegeven van een
beslissing tot terugdrijving (maar die nog niet uitgevoerd is), is het belangrijk dat de
voogd onmiddellijk een duurzame oplossing voorstelt en zich ervan vergewist dat de
duurzame oplossing die de Dienst Vreemdelingenzaken voorstelt of overweegt volledig
overeenkomstig het belang van de minderjarige is.
4.

Welke verschillende duurzame oplossingen zijn mogelijk ?

i.

In het land van oorsprong van de minderjarige

a) Onderzoek over land van herkomst, over een bijzonder thema
1. Algemene websites
Deze websites bevatten algemene informatie over de herkomstlanden
vluchtelingen, met vaak tal van links naar andere interessante sites 174.

van

Deze websites geven vooral informatie over :
- het land van herkomst
- de mensenrechtensituatie in dat land
- de politieke situatie en ontwikkelingen in het land van herkomst
- een historische schets en markante gebeurtenissen
- bepaalde bevolkingsgroepen en minderheden in het land van herkomst
Amnesty International Vlaanderen
Kerkstraat, 156 - 2060 Antwerpen
Tel.: 03.271.16.16
E-mail: amnesty@aivl.be

Website: www.aivl.be ; www.amnesty.be

of
Amnesty International (Franstalig)
Berckmansstraat, 9 - 1060 Brussel
Tel. 02.538.81.77 - Fax: 02.537.37.29

Website: www.amnesty.be

Amnesty International heeft in het kader van haar actie ter bevordering van alle
rechten van de mens als doel onderzoeken te voeren en acties op te zetten die in
hoofdzaak ertoe strekken ernstige schendingen van de rechten op lichamelijke en
geestelijke integriteit, op de vrijheid van mening en van uiting van zijn mening en op
het recht niet het slachtoffer te zijn van discriminatie te voorkomen en te doen
stoppen. De organisatie voert actie voor de bescherming van de mensenrechten van
vluchtelingen, asielzoekers, migranten en ontheemden. Zij brengt in het bijzonder de
schendingen van en het gebrek aan deze bescherming aan het licht, beveelt
veranderingen van politieke en juridische aard aan en voert soms acties ten behoeve
van individuele gevallen.
Op de centrale zetel van de Franstalige afdeling van Amnesty International België kan
informatie verkregen worden over meer dan 150 landen. Bovendien wordt elk jaar een
jaarverslag uitgegeven waarin de situatie van de mensenrechten en de kennelijke
schendingen van de grondrechten in bepaalde staten wordt beschreven en waarin
de gevallen van afpersing in het loop van het voorbije jaar in 155 landen en territoria
aan het licht worden gebracht. Dit jaarverslag kan worden geraadpleegd op
www.amnesty.be.
De lijst van de aangehaalde sites is niet exhaustief, het gaat trouwens om een louter informatieve verwijzing, wat niet betekent dat de dienst
Voogdij borg staat voor alle erin opgenomen vermeldingen.

174
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Vluchtelingwerk Vlaanderen
Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel
Tel.: 02.274.00.20 - Fax: 02.201.03.76
E-mail: info@vluchtelingenwerk.be

http://www.vluchtelingenwerk.be

Website:

Vluchtelingenwerk Vlaanderen* volgt het asielbeleid op federaal niveau, de
vreemdelingenwetgeving en verspreidt informatie over dit asielbeleid.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan via zijn zoeksysteem « Planet Search » eveneens
gedetailleerde informatie geven over verschillende landen.
De Acht / opvang en onthaal
Van Daelstraat 41 - 2140 Borgerhout
Tel.: 03.270.33.32 / 29 - Fax: 03.235.89.78
E-mail: opvangenonthaal@de8.be

Website: www.de8.be

De vzw de Acht is een lokaal integratiecentrum voor Antwerpen-stad. Met de
vluchtelingencel (Haven) en de woonwagencel ontwikkelt "de Acht" initiatieven die de
emancipatie en de volwaardige participatie van etnisch-culturele minderheden in
Antwerpen helpen bevorderen. Het is mogelijk er algemene informatie te verkrijgen
over de politieke situatie in verschillende landen.
Human Rights Watch
Avenue des Gaulois 7 – 1040 Brussel
Tel. 02.732.20.09
E-mail: hrwbe@hrw.org
Website: www.hrw.org
Human Rights Watch is een onafhankelijke NGO ter bescherming van de
mensenrechten van alle volkeren ter wereld. Deze NGO staat aan de zijde van
slachtoffers en van de verdedigers van de mensenrechten teneinde elke vorm van
discriminatie te voorkomen, de politieke vrijheden te vrijwaren, mensen te beschermen
tegen onmenselijk gedrag in oorlogstijd en de personen die zich schuldig maken aan
schendingen van de mensenrechten voor het gerecht te dagen.
HRW stelt
onderzoeken in naar de schendingen van mensenrechten, maakt haar conclusies
bekend en streeft ernaar de daders verantwoordelijk te stellen voor hun daden. Deze
NGO roept de regeringen en alle machthebbers op een einde te maken aan de
handelwijzen waarbij de mensenrechten niet worden gerespecteerd en zich te
plooien naar de regels van het internationaal recht terzake, en vraagt het grote
publiek en de internationale gemeenschap zich in te zetten voor de verdediging van
de mensenrechten voor iedereen.
De onderzoekers van Human Rights Watch zijn overal ter wereld aanwezig en stellen
onderzoeken in over de schendingen van de mensenrechten. De NGO maakt haar
resultaten bekend onder de vorm van een twaalftal rapporten. Deze rapporten
kunnen worden geraadpleegd op de website van HRW. Dit is derhalve een belangrijke
informatiebron met betrekking tot de schendingen van mensenrechten in diverse
landen.
UNHCR
Regional Office Belgium
Van Eyckstraat, 11b - 1050 Brussel
E-mail: belbr@unhcr.ch
Website: www.unhcr.ch
Inlichtingen per land kunnen eveneens worden verkregen op de website van het
UNHCR.
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. In het Frans,
Engels…
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De referentiesite voor iedereen die zich bezighoudt met de vluchtelingenproblematiek.
Zeer interessant is „refworld‟ (met rapporten over de herkomstlanden, een database
met wetteksten, zoekmotoren op diverse onderwerpen en specifieke topics.
Alle richtlijnen inzake het VN-beleid en de toepassing van de Conventie.
www.ecoi.net(European Country of Origin Information Network, met link naar AI,
HRW, UK Home Office, US Department of State). Engelse en Duitse versie
www.magenta.nl/crosspoint Bijzondere site met aantal links naar hetzij land of
regio hetzij specifieke thema‟s(minderheden, mensenrechten, vluchtelingen,
homoseksualiteit, Roma en Sinti zigeuners, vrouwen, enz). Mogelijkheid tot
doorgedreven zoekingen per land. Overzichtelijke, snelle en gebruiksvriendelijke
site. In het Engels.
www.droitshumains.org (Site de l'Association Internet pour le Défense et la
Promotion des Droits de l'Homme). Interessant vanwege de onlinebibliotheek:
bevat alle internationale verdragen, ook de Afrikaanse akkoorden,… diverse links
naar websites in verband met mensenrechten, bijvoorbeeld het „Tribunal pénal
International pour le Rwanda‟ (Arusha) voor vonnissen.
www.ictr.org Engelse en Franse versie, www.hri.ca (Human Rights Internet),
www.fidh.org (International Federation for Human Rights/ Fédération
Internationale des Droits de l'Homme), www.jrs.net Jesuit Refugee Service: met tal
van links
www.minorityrights.org
www.worldrefugee.com met vooral: International Journal of Refugee Law,
Journal of Refugee Studies, Refugee Survey Quarterly, Oxford University
Publications met rechtspraak en rechtsleer. In het Engels
www.refugeenet.org
www.refugeesinternational.org
Over
de
vluchtelingensituatie in bepaalde landen. In het Engels
www.omct.org World Organisation against torture. In het Engels
http://www.osce.org OVSE. In het Engels, Frans,…
http://www.minbuza.nl Ministerie van Buitenlandse Zaken – Nederland. In het
Nederlands
http://www.un.org Verenigde Naties. In het Engels en het Frans
http://www.state.gov/g/drl/hr/ US State Department. Zeer interessante site met
zeer getailleerde en actuele rapporten per land. In het Engels
http://www.ihf-hr.org International Helsinki Federation for Human Rights. In het
Engels
http://www.refugees.org US Committee for Refugees. In het Engels
http://www.lchr.org Lawyer Committee for Human Rights. In het Engels
http://www.asylumlaw.org Amerikaanse site voor hulp aan asielzoekers.
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/ Immigration & Nationality – Directorate. Met
zeer goede „ Country assessments‟, landenrapporten over de laatste zes
maanden met „bulletins and extended bulletins‟ die inspelen op de actualiteit
over de 35 landen waaruit de meeste asielzoekers naar het VK komen (land waar
minder vaak over gesproken wordt in België, zoals Jamaïca). In het Engels
http://www.freedomhouse.org
Freedom
House.
In
het
Engels.
http://eumap.org/reports Human Rights in Europe. In het Engels.
http://www.ecmi.de/doc/index.html European Centre for Minority Issues
http://www.intl-crisis-group.org/ In het Frans en Engels
http://www.refugeecouncil.org.uk/ de grootste Engelse vluchtelingenorganisatie.
Interessante, actuele links. Refugee Council Online
www.ecre.org European Council on Refugees and Exiles: actualiteit rond de
Europese instellingen, Europese en internationale wetgeving, trends,…
http://www.samah.nlLandelijke belangenorganisatie voor jonge asielzoekers
(Nederland)
http://www.drc.dk Danish Refugee Council
www.proasyl.de Mensenrechten, vluchtelingen, asielzoekers in Europa
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www.nrc.no Norwegian Refugee Council. Verslagen, info per land, breed netwerk
van vertegenwoordigers ter plaatse in de herkomstlanden
www.users.skynet.be/adde Association pour le droit des Etrangers. Recente
rechtspraak die nog niet gepubliceerd is in de Revue de Droit des Etrangers
2. Territoriale conflicten (Israël-Palestina/Nigeria/Sierra Leone/Tsetjenië/Congo)
http://www.refugeecouncil.org.uk/the The Refugee Council. Engelse, Franse,…
versies
http://www.iwpr.net/index.pl?home_index.html Institute for War and Peace
Reporting
http://www.asylumsupport.info
http://www.europa.eu.int/ The European Union On-Line
http://www.osi.hu Open Society Institute
http://www.theirc.org International Rescue Committee. In het Engels
http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/ European Commission against Racism
and Intolerance. In het Engels en Frans.
www.cpt.coe.int European Comitee for prevention of torture and inhuman or
degrading traetment or punishment – European Council. In het Engels, Frans,…
www.humanrights.coe.int Direction générale des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe
www.irinnews.org United Nations Integrated Regional Information Network. Info over
humanitaire aspecten in de regio‟s waar de VN aanwezig is. Engelse en Franse
versie.
http://www.diplomaticnet.com Met interessante databank en zoekmotoren per
land, topics, mensenrechten; zeer gespecialiseerde berichtgeving van kleine
onafhankelijke persagentschappen en journalisten
www.chechenpress.org/. In he Arabisch, met Engelstalige versie.
www.kurdmedia.com
3. Persbronnen
http://www.arab.net/ In het Engels. http://www.bbc.co.uk/ In het Engels.
http://www.cnn.com/,In het Engels. www.afp.com In het Frans, Engels en Duits
www.belga.be In het Nederlands, Frans, Engels.
www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/, www.reuters.org In het Engels, Frans
http://www.worldpress.org World Press Review. In het Engels.
http://www.indymedia.org Independent Media Center. In het Nederlands, Engels
en Frans.
http://www.helsinki.com/ Finse pers. In het Engels.
http://www.iwpr.net/index.pl?home_index.html Institute for War and Peace
Reporting. In het Engels
http://www.eurasianet.org informatie en analyse over de politieke, economische,
milieugebonden en sociale ontwikkelingen in de landen van Centraal-Azië, de
Kaukasus, het Midden-Oosten en Zuid-Oost-Azië. In het Engels
http://www.humanitariantimes.com
Internationale pers
http://www.thepaperboy.com , www.lalibre.be, http://www.mondediplomatique.fr/, http://www.lesoir.com/
http://portal.omroep.nl/
http://www.nrc.nl/ NRC Handelsblad
http://www.nytimes.com/ The New York Times. In het Engels
http://www.time.com/time/
http://www.vrt.be/. In het Nederlands en Engels Wereldnieuws
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http://www.msnbc.com.
In
het
Engels.
http://www.wereldwijd.be,
http://www.wnnetwork.com World News Network. In het Engels
Regionale pers
Noord-Afrika :
www.algeria-watch.org (Association d'algériens exilés collectant des articles de
presse et des documents relatifs à la situation des droits humains en Algérie). In het
Engels, Frans, Duits
www.arso.org (Sahara occidental), www.diastode.org (Diaspora togolaise) In het
Engels en Frans.
www.eohr.org.eg (Organisation marocaine des droits de
l'homme), www.maghreb-ddh.org
(Maghreb des droits de l'homme),
www.omdh.org (Organisation marocaine des droits de l'homme), www.spsrasd.info
(Agence de presse de la république Arabe Sahraouie Démocratique)
Centraal-Afrika:
http://www.africa-confidential.com, www.grandslacs.net: Burundi, RDC, Rwanda,
Oeganda, Tanzania)
www.africaonline.org, www.allafrica.org
www.derechos.net/links/geo/africa,
www.lddh-djibouti.org
(Djibouti),
www.ardhd.org (Djibouti), www.ocvidh.org, (Mauritanië),www.cabinda.net Enclave
Kabinda in Angola
http://membres.lycos.fr/uidh (Union interafricaine des droits de l'homme)
www.congopage.com (Revue de presse du Congo-Brazzaville)
www.afrique-conflits.com, www.africaaction.org/inet.htm (Intéressante links per
land)
www.ib.be/grip/afri (verwijzing naar Afrikaanse mensenrechtenorganisaties)
Latijns-Amerika
http://www.derechos.org/, www.iidh.ed.cr (Instituto interamericano de derechos
humanos. Enkel in het Spaans), www.latinereporters.com Synthese en analyse van
de Latijns-Amerikaanse actualiteit ; klikken op « Droits de l‟homme »
Balkan :
www.balkans.eu.org (Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro,
Macedonië, Kosovo, Albanië, Bulgarije, Roemanië, Moldavië, Griekenland en
Turkije).
http://www.errc.org European Roma Rights Center
www.romnews.com
Andere landen:
www.nepalnews.com , www.cehurdes.org.np Center For Human Rights and
Democratic Studies, Kathmandu , www.kantipuronline.com,
www.pihr.org (Pakistan institute of human rights)
www.mqm.org Website van Muttahida Quami Movement (radicale politieke partij
Pakistan), Londen,
www.tchrd.org (Tibet)
www.caisuk.com Centre For Arab and Iranian Studies. Analyse en rapporten over
Iran (minderheden, politiek, religie, ...)
www.aina.org Nieuws en analyses over Assyriërs wereldwijd
www.hazara.net site van de bevolkingsgroep Hazara in Afghanistan
3. Thematisch
Vrouwen
http://www.iwpr.org/ Institute for Women‟s Policy Research, www.whrnet.org
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Women's human rights, http://www.un.org/womenwatch/Women Watch
Journalisten
www.ifj.org International Federation for journalists, www.rsf.org Reporters sans
frontières
www.cjp.org Committee to Protect Journalists
Homoseksualiteit
www.mask.org.za Discrimination des homosexuel(le)s, www.ilga.org International
gay and lesbian association
www.kelma.org/PAGES/KELMAGHREB/septembre01/somm0901.htm Violation des
droits des gays au Maghreb ; www.igljrc.org International Gay and Lesbian Human
Rights Commission
www.lgirtf.org Lesbian and Gay Immigration Rights Task Force
www.indegayforum.com
Religie
http://www.state.gov/g/drl/irf/ International Religious Freedom
http://www.uscirf.gov International Religious Freedom
http://www.wwrn.org WorldWide Religious News
www.religioustolerance.org Belgische en Europese organisatie voor
godsdienstvrijheid, met de nieuwste wetswijzigingen, rechtsspraak, administratieve
praktijken…
Rechtsspraak en rechtsleer
http://www.echr.coe.int European Court of Human Rights
www.icampus.ucl.ac.be/atelierint overzicht van de belangrijkste arresten van de
Raad van State inzake vreemdelingenrecht, asielprocedure en rechtspraak
vanwege Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
www.vbv.fgov.be site van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
Andere:
http://ftp.arbitrage.be/pub/n/ Grondwettelijk Hof
http://www.dhcour.coe.fr/ Europees Hof voor de Rechten van de mens
http://www.cass.be Hof van Cassatie
http://www.raadvst-consetat.be/ Raad van State
www.socialassistance.fgov.be Site van de POD Maatschappelijke Integratie:
rechtsspraak arbeidsrechtbanken en -hoven ivm vluchtelingen en
vreemdelingenrecht.
www.austlii.edu.au Australian Legal Information Institute. Integrale tekst van alle
beslissingen (24.000) van de Refugee Review Tribunal; verschillende databases van
over de hele wereld, met krachtige zoekmotoren
Wetgeving
www.eudh.org/fr/ geheel van juridische teksten met betrekking tot de
mensenrechten in de wereld
www.dofi.fgov.be Site van de Dienst Vreemdelingenzaken, met alle wetgevende
teksten, circulaires, info visa etc.
Racisme :
www.antiracisme.be Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding.
www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm VN-Comité ter uitbanning van raciale
discriminatie
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www.axt.org.uk Antisemitism and Xenophobia Today
Medische verzorging voorhanden in het land van herkomst ?
www.ithaca-eu.org ; www.msf.be Artsen zonder Grenzen
www.medimmigrant.be Vereniging die de toegang tot de gezondheidzorg wil
waarborgen voor mensen zonder wettig verblijf
www.phrusa.org Physicians for Human Rights
Nuttige site
www.odci.gov/cia/publications/chiefs Staats- en regeringsleiders wereldwijd
www.electionworld.org Info over verkiezingen overal ter wereld
www.ethnologue.com Talen uit de hele wereld
www.dir.yahoo.com/science/geography/cartography/maps/by_region/countries
www.maporama.com
www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos Kaarten uit de hele wereld
www.politicsinfo.net Actueel nieuws over nationale en internationale politiek
www.iom.be Internationale Organisatie voor Migratie. Publiceert een lijst met nietrepatrieerbare herkomstlanden en geeft praktische informatie over vrijwillige
terugkeer. Info over specifieke terugkeerprogramma‟s (Kosovo, Afghanistan, Irak,…)
www.familylinks.icrc.org
Website van het Rode Kruis voor gezinshereniging
opsporing van familieleden
Enkele Belgische NGO’s:
http://www.redcross.be Internationale Rode Kruis
http://www.ligavoormensenrechten.be Liga voor Mensenrechten
http://www.december18.net portaal voor de Promotie en de Bescherming van de
Migrant
http://www.vmc.be/ Vlaams Minderheden Centrum. In het Nederlands
www.foyer.be Vereniging met projecten rond migratie. Indien u een tweewekelijkse
nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u steeds een mail sturen naar
ann.bogman@foyer.be. Deze site is werkelijk een must indien u op de hoogte wil
blijven van de recente ontwikkelingen, rechtspraak, wetsontwerpen,
administratieve praktijken, …
b. Opsporen van de ouders of familieleden in het buitenland met het oog op een
gezinshereniging
Het recht op de inachtneming van het privé-leven en het gezinsleven, evenals het
recht op gezinseenheid zijn bekrachtigde fundamentele rechten, inzonderheid door
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (artikel 8) en door het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
(artikelen 9 en 10). Vóór elke stap of elk onderzoek met het oog op het terugvinden van
de familieleden van de minderjarige en op het herstel van het contact tussen de
minderjarige en zijn ouders, beoordeelt de voogd of zulks wel de wil is van de
minderjarige en of zulks in overeenstemming is met het hoger belang van de
minderjarige.
Dit mag enkel gebeuren op voorwaarde dat noch de minderjarige noch zijn
familie in gevaar worden gebracht !
Bij het opsporen van de ouders moet worden gedacht aan voldoende
veiligheid. Dit geldt inzonderheid indien de minderjarige asiel heeft
aangevraagd in België. In dat geval heeft hij zijn land immers verlaten uit
vrees voor vervolging. Deze vrees voor vervolging kan te maken hebben
met bepaalde activiteiten van de ouders of andere familieleden.
Hoe dient men te werk te gaan bij de opsporing ?
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Het gebeurt dat de minderjarige in het bezit is van alle gegevens over zijn ouders, wat
het makkelijker maakt ze op te sporen en contact met hen op te nemen.
Als dit niet het geval is, helpen bepaalde organisaties met het opsporen van personen
die zich in het buitenland bevinden : bijvoorbeeld de Dienst Tracing van het Rode
Kruis175.
De activiteiten van de Dienst Tracing hebben tot doel familiebanden te herstellen of te
behouden en dit in nauwe samenwerking met het ICRK (Internationale Comité van het
Rode Kruis) en de Opsporingsdiensten van buitenlandse organisaties van het Rode
Kruis.
In landen waar een gewapend conflict, politieke spanningen of een
hebben plaatsgevonden zorgt deze Dienst voor :

natuurramp

Opsporingen : familieleden opsporen (de informatie over de teruggevonden persoon
wordt enkel vrijgegeven met de uitdrukkelijke toestemming van de opgespoorde
persoon). Het Rode Kruis netwerk kan ook stappen ondernemen om officiële
documenten te krijgen (bewijs van gevangenneming, van overlijden, …)
Rode Kruis boodschappen: wanneer de normale communicatiemiddelen moeilijk
gebruikt kunnen worden of onderbroken zijn (enkel strikt familiale boodschappen). In
gevallen waarin de jongere onmogelijk een moeilijke familiale situatie kan bewijzen
(wanneer bijvoorbeeld zijn ouders zijn overleden en hij over geen enkel overlijdensattest
beschikt omdat de bevolkingsregisters vernietigd zijn), kan een Rode Kruis boodschap
soms een antwoord verschaffen.
Gezinshereniging : de Dienst Tracing geeft informatie over de wettelijke procedure,
volgt de dossiers op en komt tussenbeide bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
de Dienst Vreemdelingenzaken om de vereiste inreisvisa te bekomen.
Vrijwillige repatriëring : in de programma‟s die zijn opgezet door de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM*), organiseert de Dienst Tracing de terugkeer naar hun
land voor de personen die dit wensen. De begunstigden zijn : de afgewezen
asielzoekers, de asielzoekers die afzien van verdere procedure, de vreemdelingen in
moeilijkheden die ten laste zijn van een OCMW. De Dienst Tracing informeert de
kandidaat over de te volgen procedure, stelt het dossier samen en bezorgt het aan de
IOM.
De aanvraag tot tracing moet door de minderjarige zelf gedaan worden. Een
aanvraag tot tracing door de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS of door Amnesty
International bijvoorbeeld wordt niet behandeld.
Wanneer er een aanvraag tot opsporing van de familie van een niet-begeleide
minderjarige werd gedaan zal de Dienst Tracing om een onderhoud verzoeken met de
minderjarige in bijzijn van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld de voogd.
Het is belangrijk dat de minderjarige de mogelijkheid heeft zich uit te drukken, te
bevestigen dat hij een dergelijke stap wil ondernemen, alle nuttige inlichtingen te
verschaffen en de eventuele risico‟s van deze of gene stap mee te delen.
Voor meer informatie betreffende de Dienst Tracing, zie ook www.familylinks.icrc.org
Langs Franstalige zijde behandelt de Dienst Tracing van het Rode Kruis de aanvragen
van personen die in Wallonië wonen en ook de aanvragen door Franstaligen die in de
Brusselse agglomeratie wonen.
Croix-Rouge de Belgique (Franstalig) - Dienst TRACING
Stallestraat 96 - 1180 Brussel
Algemene Tel.: 02.371.31.11 – Fax : 02.371.31.45
Website : www.croix-rouge.be
175

« Dienst Tracing » van het Engels to trace wat betekent opsporen
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E-mail : service.tracing@redcross-fr.be
Contactpersonen :
Bénédicte Leloup : 02.371.31.58
Sandra Lafontaine : 02.371.31.45
Permanentie enkel op afspraak (van 8u30‟ tot 17 uur)
Langs Nederlandstalige zijde behandelt de Dienst Tracing van het Rode Kruis
Vlaanderen de aanvragen van personen die in Vlaanderen wonen en ook de
aanvragen door Nederlandstaligen die in de Brusselse agglomeratie wonen.
Rode Kruis Vlaanderen - Dienst Tracing
Motstraat 40 - 2800 Mechelen
Tel: 015.44.35.25 - Fax: 015.44.36.19
E-mail : tracing@redcross-fl.be
Website : www.redcross.be
Contactpersonen:
Nadia Terweduwe
Cecile Vanoverschelde
Chantal Demeulemeester
c. Wat gebeurt er wanneer contact is opgenomen met de ouders ?
Het opsporen van de ouders en het terugvinden van deze mensen betekent niet
automatisch dat de minderjarige zich zo vlug mogelijk bij hen moet voegen.
De toestand van de ouders in het land van herkomst moet worden geëvalueerd, maar
ook moet worden nagegaan of zij hun kind terugwillen en of zij dit aankunnen. De
minderjarige en zijn ouders moeten instemmen met deze terugkeer!
Ook de organisatie van de terugkeer moet worden geregeld.
In elk geval moet de voogd erop letten dat rekening wordt gehouden met de mening
van de minderjarige!
d. de minderjarige wenst vrijwillig terug te keren naar zijn land
Zelfs wanneer de minderjarige vrijwillig wenst terug te keren naar zijn land, moet erop
worden gewezen dat deze terugkeer slechts kan plaatsvinden indien hij kan worden
voorbereid door en gepaard gaan met waarborgen inzake opvang en plaatsing onder
de hoede hetzij door zijn ouders of door andere volwassenen die voor hem zullen
zorgen, hetzij, door overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties. De voogd
kan een beroep doen op de IOM en zich inzonderheid baseren op artikel 20 van het
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind om na te gaan of de
voornoemde waarborgen in acht zijn genomen.
Indien deze waarborgen niet bestaan (bijvoorbeeld wanneer men niet over voldoende
informatie beschikt over de minderjarige in zijn land van herkomst, of indien niemand
hem kan opvangen, of wanneer het niet in zijn belang is om terug te keren), kan de
voogd aan het Bureau Minderjarigen van de directie Toegang en Verblijf vragen dat
zijn pupil gebruik kan maken van de bepalingen van de omzendbrief van 15
september 2005. Wanneer de minderjarige gemachtigd is om in België te verblijven,
mag hij nog altijd besluiten om terug te keren indien de voorwaarden voor terugkeer
later vervuld zijn. Het is dus geen definitieve keuze.
De minderjarige die vrijwillig wenst terug te keren naar zijn land kan beroep doen op de
IOM*, Internationale Organisatie voor Migratie, die de vrijwillige terugkeer organiseert.
IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)
Montoyerstraat 4O - 1000 Brussel
Contactpersoon: Nassima CLERIN
Tel. : 02.285.00.26 – Fax : 02.230.07.63 ; 02.282.45.83
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E-mail : nclerin@iom.int
Website : www.iom.int of www.belgium.iom.int
Open van 8u30‟ tot 17u30‟
De IOM heeft het programma REAB* (Retour et émigration de candidats réfugiés de
Belgique) opgezet. Het gaat om een hulpprogramma bij de vrijwillige terugkeer.
De volgende personen kunnen deze hulp krijgen:
asielzoekers die vrijwillig hun asielaanvraag gestaakt hebben;
asielzoekers wiens asielaanvraag verworpen werd;
alle vreemdelingen, behalve vluchtelingen en ingezetenen van de Europese Unie,
die behoeftig of ten laste van een OCMW zijn en die wensen terug te keren naar
hun land van herkomst.
De hulp bestaat uit het volgende :
informatie over de mogelijkheden tot opvang en bijstand in België;
informatie over de voorwaarden om gebruik te maken van het REAB-programma*;
informatie over de toestand in hun land van herkomst;
bijstand voor de reis: transportkosten, kosten voor overgewicht van de bagage, en
geldige reisdocumenten;
een eenmalige financiële hulp van 125 EUR voor minderjarigen en 250 EUR voor
volwassenen
medische bijstand
hulp bij het vertrek, in de transitluchthaven en bij aankomst.
Het bureau van de IOM in het land van herkomst vangt de migrant op en helpt hem
vanaf zijn aankomst op de luchthaven met het vervullen van de formaliteiten en met
de aankomstprocedures in de luchthaven. Tevens bevestigt het aan de IOM te Brussel
dat de persoon ter bestemming is aangekomen. Indien nodig organiseert het de reis
van de persoon van de luchthaven naar zijn eindbestemming in het land van herkomst
door het verstrekken van trein- en bustickets, enz.
Het REAB-programma werkt met een uitgebreid netwerk van partners, dat het gehele
Belgische grondgebied bestrijkt en dat bestaat uit een geheel van NGO‟s (zoals de vzw
„t Huis (Aalst), vzw De Mutsaard (Antwerpen), vzw Payoke (Antwerpen), Caritas
(Brussel), de Dienst Tracing van het Rode Kruis van België (Brussel), Aide aux personnes
déplacées (Braine-le-Comte)…), federale opvangcentra (FEDASIL*) en de
opvangcentra van het Rode Kruis. Deze partners plannen de vrijwillige terugkeer en
zorgen voor het contact tussen de persoon die wil terugkeren naar zijn land en de IOM
en, indien nodig, voor de contacten met de ambassades en de consulaten (om de
nodige reisdocumenten te bekomen).
Voor meer informatie : www.belgium.iom.int/reab
Hier volgt een lijst van enkele partners van de IOM :
FEDASIL*
Kartuizerstraat 21 - 1000 Brussel
Tel. : 02.213.44.11 - Fax : 02.213.44.22
E-mail : info@FEDASIL.be
Website : www.FEDASIL.be

FEDASIL* organiseert de vrijwillige terugkeer.
FEDASIL* heeft een overeenkomst afgesloten met de IOM op grond waarvan de
personen die wensen terug te keren gratis kunnen terugkeren naar hun land van
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herkomst of naar een derde land waar zij mogen verblijven. De IOM betaalt de
reiskosten en eventuele andere kosten in het land van herkomst.
Naast de federale opvangcentra en de opvangcentra van het Rode Kruis, verschaffen
ook meerdere NGO‟s inlichtingen aan de personen die vrijwillig wensen terug te keren
naar hun land:
CIRE
Visvijverstraat 80/82 - 1050 Brussel
Tel. : 02.269.77.10 - Fax : 02.629.77.33
E-mail : cire@cire.irisnet.be
Website : www.cire.be
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Informatie : Charlotte Vandycke
Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel
Tel.: 02.274.00.23 - Fax: 02.201.03.76
E-mail: terugkeer@vluchtelingenwerk.be
Website: www.vluchtelingenwerk.be onder de rubriek « helpdesk
“terugkeer” »
Elke maand geeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen een overzicht per continent en per
land van de praktijken en voorwaarden voor de terugkeer: plaatsing in een gesloten
centrum* met het oog op de repatriëring, aflevering van een laissez-passer,
samenwerking met ambassades en consulaten, vermelden van gesloten luchthavens,
administratief statuut van gerepatrieerde personen (asielaanvraag afgewezen,
onwettig verblijf ...). Dit overzicht wordt geïllustreerd met statistieken over het vrijwillig
repatriëringsprogramma ( REAB-programma*) van de IOM.
"Terugkeerpraktijk per nationaliteit" kan aangevraagd worden door te mailen naar
terugkeer@vluchtelingenwerk.be of per telefoon: 02.274.00.20
CARITAS International – Sociale dienst
Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel
Tel. : 02.229.36.11 – Fax: 02.229.36.36
Website : www.caritas.be
E-Mail : document@caritasint.be
Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur
Caritas heeft een project opgestart voor asielzoekers die terugkeren naar hun land (tot
nu toe beperkt tot twee landen: Bulgarije en Oekraïne).
CAW de Mare – Vluchtelingendienst
Mevrouw JANSSENS / VAN DE WATER
Maurits Sabbelaan 57 - 2020 Antwerpen-Kiel
Tel.: 03.247.88.20 – Fax: 03.247.88.92
E-mail: vluchtelingendienst@cawdemare.be
Latijns-Amerikaanse Federatie (LAF) – Federación Latinoamericana
Mevrouw Ursula JARAMILLO
Lange Lozanastraat 14 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03.290.01.80
Fax : 03.294.71.72
E-mail: la_federatie@pandora.be
Website: www.lafederatie.scw.be
Enkel voor Latijns-Amerikanen.
Asbl Aide aux Personnes Déplacées
In „s Gravenbrakel:
Mevrouw ROULET
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Rue Père Damien, 14 - 7090 Braine-Le-Compte
Tel./Fax : 067.55.59.67
E-mail : aidepersdepl.mar@belgacom.net
Permanenties: donderdag van 8u30‟ tot 11u30‟ en vrijdag van 13u30‟ tot
17u00‟ of op afspraak
In Hoei:
Rue du Marché, 33 – 4500 Huy
Tel.: 085.21.34.81 – Fax: 085.23.01.47
E-mail : aidepersdepl.huy@skynet.be
Permanentie: woensdag van 9 tot 12 uur
In Luik :
Rue Jean d'Outremeuse, 91-93 – 4020 Luik
Tel.: 04.342.14.44 / Fax : 04.340.00.90
E-mail : contact@aideauxpersonnesdeplacees.be ;
g.moyen@aideauxpersonnesdeplacees.be
Permanentie: maandag en donderdag van 8u30‟ tot 12u30‟ en vrijdag van 9
tot 12 uur of op afspraak
In Bergen
Rue d'Havré, 116 – 7000 Bergen
Tel. : 065.33.53.23
Permanentie : maandag van 9u30‟ tot 12u30‟
De sociale dienst is gemachtigd om dossiers voor vrijwillige repatriëring in te dienen
(REAB*). Bovendien vangt deze vzw personen op die op de vlucht zijn. Zij geeft hen
juridische en psychosociale hulp en de mogelijkheid om Frans te leren in
alfabetiseringslessen. Ook interpelleert deze vzw via verschillende netwerken de
overheid over de naleving van het recht op asiel in ons land.
ii. In Belgïe

a) De asielaanvraag
De voogd kan de minderjarige aanraden een asielaanvraag in te dienen wanneer de
minderjarige motieven tot vervolging in zijn land inroept en hij daarom bang is om terug
te keren. Deze aangelegenheid wordt onderzocht met de hulp van de advocaat van
de minderjarige.
Terwijl zijn asielaanvraag wordt onderzocht, verblijft de minderjarige wettig in België
(behalve tijdens een procedure voor de Raad van State). Dit statuut is nochtans
onzeker. Zodra zijn asielprocedure beëindigd is, wordt zijn verblijf onwettig(met name
indien hij een beslissing van weigering tot verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken
ontvangt en geen dringend beroep aantekent bij de CGVS; een bevestigende
beslissing van weigering tot verblijf van het CGVS; een beslissing van weigering van
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van het CGVS en geen beroep
aantekent bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen of indien hij een
negatieve beslissing ontvangt van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen).
Alleen indien zijn asielprocedure een positief resultaat heeft, wordt hij erkend als
vluchteling en kan hij wettig verblijven in België.
Indien de asielaanvraag van de niet-begeleide minderjarige wordt afgewezen, dient
de voogd een andere duurzame oplossing voor te stellen, in België of in zijn land van
herkomst. In dit laatste geval moet de voogd er extra op letten dat bij deze terugkeer
de veiligheid, opvang, tenlasteneming en begeleiding voldoende worden
gewaarborgd. Men mag niet vergeten dat de minderjarige een asielaanvraag heeft
ingediend waarbij hij verklaard heeft dat hij niet meer naar zijn land wil terugkeren uit
vrees voor vervolging, en dat zelfs wanneer de asielaanvraag is afgewezen, hij nog
altijd vervolging kan vrezen! !
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b) Gezinshereniging
Gezinshereniging is een fundamenteel recht dat wordt gewaarborgd door
verschillende internationale verdragen en ook door de Belgische wetgeving, waarin
voor Belgen, evenals voor onderdanen van de EER bepaald is dat zij zich kunnen laten
vervoegen door bepaalde leden van hun gezin .
Zoals hierboven gepreciseerd (zie het deel « aanvraag tot gezinshereniging », blz. 145
e.v.), wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gezinsleden van een Belg of
een onderdaan van de Europese Unie, en de gezinsleden van van een niet-EERonderdaan.
Gezinshereniging zoals bepaald door de Belgische wet biedt een volwassene de
mogelijkheid om zijn volwassen huwelijkspartner en/of zijn/hun kinderen te laten komen.
Sinds de hervorming van de wet van 1980 d.d.15 september 2006 kan een als
vluchteling erkende minderjarige zich laten vervoegen door zijn ouders. In het nieuwe
artikel 10, §1, 7°, wordt immers verwezen naar: “de ouders van een vreemdeling die
erkend werd als vluchteling (…), voor zover zij met hem komen samenleven en op
voorwaarde dat hij jonger is dan achttien jaar en het Rijk binnengekomen is zonder
begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling
en vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke persoon gestaan
heeft (…).” .
De wet voorziet dus in een belangrijke nieuwigheid, maar verwijst daarbij uitsluitend
naar de ouders. Wanneer de niet-begeleide minderjarige wees is, moet dan ook op
grond van artikel 9 van de wet van 1980 een aanvraag tot machtiging tot verblijf
worden ingediend voor zijn wettelijke voogd of voor enig ander lid van de familie. De
bepaling heeft evenmin betrekking op niet-begeleide minderjarigen die de subsidiairebeschermingsstatus genieten.
Deze nieuwe bepaling kan in verband worden gebracht met artikel 23, tweede lid, van
de voogdijwet: wanneer aan de minderjarige een verblijfsvergunning van onbepaalde
duur wordt toegekend, neemt de voogd de nodige maatregelen om de burgerlijke
voogdij te organiseren. Wanneer aan de minderjarige de vluchtelingenstatus is
toegekend en op grond daarvan een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, zijn er
dus verschillende mogelijkheden:
als de ouders nog in leven zijn, gaat de voogd na of gezinshereniging in België
mogelijk is;
als de ouders overleden zijn, neemt de voogd de nodige maatregelen om de
burgerlijke voogdij te organiseren. 176
Anderzijds kan hij misschien genieten van een verblijfsrecht hier in België op grond van
gezinshereniging, wanneer blijkt – zelfs enkele maanden na de aankomst van de
minderjarige – dat zijn ouders in België zijn (afhankelijk van het statuut van zijn ouders).
c) De verblijfsvergunning
De voogd kan vragen gebruik te maken van de bepalingen van de omzendbrief van
15 september 2005 wanneer niet reeds een andere procedure (zoals de
asielaanvraag) als bedoeld in de wet van 15 december 1980 is ingesteld of wanneer
deze procedure negatief is afgesloten. Het Bureau NBMV beoordeelt iedere aanvraag
geval per geval na een volledig onderzoek te hebben verricht naar de situatie van de
minderjarige en bepaalt de duurzame oplossing inzake verblijf afhankelijk van alle
elementen waarover het beschikt. Zo zou het bureau NBMV een bevel tot
terugbrenging (bijlage 38) kunnen afgeven aan de voogd indien het oordeelt dat een
terugkeer naar het land van herkomst van de minderjarige of naar een ander derde
land kan worden overwogen en indien de minderjarige niet beantwoordt aan de
wettelijke criteria van het beoogde statuut (bv. het statuut van slachtoffer van
mensenhandel). Het is derhalve belangrijk dat deze dienst door de voogd op de
176
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hoogte wordt gebracht van alle specifieke elementen in verband met de situatie van
de minderjarige opdat diens hoger belang in aanmerking kan worden genomen.De
voogd ziet erop toe dat alle draagkrachtige bewijsstukken, zoals de identiteits- en
reisdocumenten, de akten van de burgerlijke stand, de schoolattesten, enz. worden
verzameld.
1. Hoe het hoger belang van de minderjarige evalueren bij de keuze tussen in België blijven of repatriëring
naar zijn land van herkomst ?

Het « hoger belang van de minderjarige» moet de eerste maatstaf zijn bij het maken
van de keuze. Het zoeken naar een duurzame oplossing overeenkomstig het belang
van de minderjarige is uitdrukkelijk bepaald door artikel 1, § 1, eerste lid van de
Voogdijwet. 177
Het is uiteraard moeilijk om te weten welke criteria in overweging moeten worden
genomen bij het evalueren van het hoger belang van de minderjarige. De beslissing
om de minderjarige in België te houden of hem te verwijderen dient geval per geval
onderzocht te worden. Elke minderjarige is uniek en zijn belangen evolueren met de
tijd, naar gelang van zijn leeftijd, de graad van zelfstandigheid die hij bereikt heeft, zijn
geslacht, zijn persoonlijkheid, zijn verleden, de manier waarop hij reageert op
verschillende toestanden, banden die hier in België gecreëerd zijn, zijn gezinstoestand
in zijn land van herkomst, zijn gezinstoestand in België, …
De voogd dient dus in elke specifieke situatie te evalueren welke oplossing het best
beantwoordt aan het belang van de minderjarige door rekening te houden met
bepaalde bijzonder relevante rechten die meespelen bij de keuze tussen integratie in
het land van opvang en de verwijdering, zoals het recht op leven en bescherming
tegen verwaarlozing en geweld, het recht op gezinseenheid, de economische rechten
(= het recht op een behoorlijke levensstandaard voor de ontwikkeling van de
minderjarige), de sociale rechten (= het recht op gezondheidszorg, op opvoeding, op
vrije tijd, …), het recht op meningsuiting,…
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen « risicosituaties » en « situaties zonder
risico ». 178
2.

Risicosituaties

Voor sommige NBMV‟s bestaat de duurzame oplossing in de terugkeer naar hun land
van herkomst waar zij kunnen worden opgevangen in een instelling aangepast aan
hun situatie, zelfs al hebben zij geen ouders meer. Terzake kan het project van de
Internationale Organisatie voor Migratie worden vermeld ter versterking van de
capaciteiten van de ngo‟s en de gezinnen met het oog op de reïntegratie van de
straatkinderen en de niet-begeleide minderjarigen. Dit project steunt op een nauwe
samenwerking tussen de IOM en de lokale ngo‟s die zijn gespecialiseerd in de opvang
van kwetsbare kinderen. Het project is erop gericht de capaciteiten van deze ngo‟s
inzake opvang, huisvesting, family tracing, onderwijs, gezondheid en psychologische
bijstand te versterken.
Het gaat om situaties waarin de minderjarige ingeval van verwijdering het risico loopt
om vervolgd te worden, betrokken te geraken bij conflicten, aan zijn lot overgelaten,
mishandeld, misbruikt of slachtoffer te worden van schending van de rechten op leven
en bescherming. Ook in deze situaties moet de duurzame oplossing geval per geval
worden bepaald.
Enerzijds is het zeer waarschijnlijk dat de duurzame oplossing in zijn belang erin bestaat
de minderjarige in België te houden, waar hij bijzondere bescherming en bijstand krijgt,
177 Ook bepaald in artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind : « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze

worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen,
vormen de belangen van het kind de eerste overweging. »
Zie E. Rossi, « évaluation de l‟intérêt supérieur de l‟enfant dans le choix entre rester dans le pays d‟accueil ou le rapatriement : une réflexion
basée sur la Convention des droits de l‟enfant », JDJ, november 2002, nr. 219, blz. 22 e.v.
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indien blijkt dat de minderjarige beroofd is van zijn gezinsomgeving of indien het in zijn
belang is dat hij niet achtergelaten wordt in die omgeving (geweld, misbruik,
verwaarlozing door de gezinsleden). Voor deze oplossing zal in principe ook gekozen
worden wanneer noch de vader, noch de moeder, noch een ander familielid kan
worden gevonden of indien zij niet aanvaarden om de minderjarige ten laste te
nemen na de verwijdering179. Het is aan de voogd om in samenwerking met de
minderjarige te bepalen wat het hoger belang is van de minderjarige, inzonderheid
afhankelijk van de bepalingen van het EVRM, van de ervaring zowel in het land van
herkomst als in het land van opvang en van de objectieve middelen van de
minderjarige.
Anderzijds bestaat de duurzame oplossing overeenkomstig zijn belang erin de
minderjarige in België te houden, indien de verwijdering tot gevolg zou hebben dat de
minderjarige het risico loopt vervolgd te worden, economisch of seksueel uitgebuit te
worden, slachtoffer te worden van kinderhandel, foltering of vrijheidsberoving 180.
3.

Situaties zonder risico

Indien blijkt dat de verwijdering geen risico‟s met zich meebrengt, wordt het moeilijker
om het hoger belang van de minderjarige te evalueren. Verwijdering blijft mogelijk
maar moet met grote voorzichtigheid geëvalueerd worden. Bepaalde rechten
vernoemd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind moeten in
overweging genomen worden, zoals het recht op gezinseenheid, de economische en
sociale rechten, het recht op meningsuiting van de minderjarige en van zijn ouders.
Enerzijds heeft de minderjarige het recht om met zijn oorspronkelijk gezin samen te
leven181, vooral indien dezen hem kunnen opvoeden en hem de nodige middelen
kunnen verschaffen voor zijn ontwikkeling en zijn welzijn. Er moet aan herinnerd worden
dat « met zijn gezin leven » een recht is en geen verplichting. Dit recht moet altijd in het
voordeel van het hoger belang van de minderjarige zijn. Bijgevolg moet de voogd
hierop letten wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken besluit tot een gezinshereniging
in het land van herkomst. Er bestaan ook situaties waarbij sommige “niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen” niet begeleid zijn door een vader, een moeder of een
andere wettelijke vertegenwoordiger maar hier in België leven met een ander familielid
(broer, zus, oom, tante, …). Zo zijn zij op de één of andere manier « begeleid » en indien
deze volwassenen die hen begeleiden bekwaam zijn of bereid zijn om de minderjarige
ten laste te nemen, is het zeer waarschijnlijk dat de duurzame oplossing in het belang
van het kind erin bestaat hier in België met hen te verblijven, vooral wanneer de
ouders onvindbaar blijven in het land van herkomst, of gecontacteerd kunnen worden
maar verklaard hebben dat zij niet meer in staat zijn om voor hun kind te zorgen
(armoede, vrees voor vervolging van de ouders met gevolgen voor de minderjarige,
opsluiting of risico van opsluiting, …).
Indien echter blijkt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige in zijn
land van herkomst of in een derde land waar zij zich bevinden en waar de minderjarige
mag verblijven, bereid zijn om hem op te vangen in goede omstandigheden en zonder
gevaar voor zijn veiligheid, kan de voogd deze oplossing voorstellen aan de Dienst
Vreemdelingenzaken. De minderjarige moet natuurlijk akkoord gaan met dit voorstel
182. Een grondig maatschappelijk onderzoek moet voorafgaan aan het voorstellen van

De artikelen 20 en 22 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn van toepassing : in deze gevallen is
België verplicht maatregelen te nemen om het kind te beschermen en mag het geen repatriatie bevelen.
180 Art 33 van het Verdrag van Genève betreffende het statuut van vluchtelingen (beginsel van niet-refoulement) en artikel 5.4
van de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1996 : «de minderjarige mag niet teruggezonden worden naar
een derde land indien dit ingaat tegen het Internationaal Verdrag betreffende het statuut van vluchtelingen, tegen het
Europees Verdrag van de rechten van de mens, tegen het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
vernederende straffen of behandelingen of tegen het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (…) ».
181 Zie artikelen 7, 8, 9, 10, 18, 22 en 27.2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
182 Het recht op meningsuiting is bekrachtigd in art. 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind : « de
Staten die partij zijn verzekeren het kind dat in staat is zijn mening te vormen, het recht die mening vrij te uiten in alle
179
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een duurzame oplossing in die zin. De voogd moet de familie vinden en contact ermee
opnemen, de redenen verstaan waarom de minderjarige geëmigreerd is en trachten
de mening van de familieleden te begrijpen ten opzichte van de mogelijkheid van een
voorstel van duurzame oplossing tussen in België te blijven en de verwijdering, en de
familietoestand evalueren. De voogd ziet eveneens erop toe zich ervan te vergewissen
dat de verwijdering geen risico‟s inhoudt voor het kind (vervolging, verwaarlozing,
misbruik, …). Al deze stappen worden ondernomen met de hulp van instellingen zoals
het Rode Kruis, de IOM, het ICRK, evenals met de medewerking van de FOD
Buitenlandse Zaken.
Anderzijds heeft de minderjarige recht op een behoorlijke levensstandaard zodat hij
zich fysiek, mentaal, geestelijk, moreel en sociaal kan ontwikkelen. Hij heeft eveneens
recht op gezondheidszorg, sociale zekerheid, onderwijs en ontspanning. Tenslotte heeft
hij recht op bescherming tegen elke economische uitbuiting183. Indien blijkt dat de
situatie in het land van herkomst de inachtneming van deze rechten onmogelijk maakt,
kan de voogd zich hierop beroepen om aan de Dienst Vreemdelingenzaken als
duurzame oplossing een onbeperkt verblijf in België voor te stellen. De voogd dient
bijzondere aandacht te besteden aan deze oplossing, want zelfs wanneer het duidelijk
is dat de economische en sociale rechten van de minderjarige beter gewaarborgd zijn
in België, is het waarschijnlijk dat zijn recht op gezinshereniging geschonden zal zijn
(blijvende scheiding van zijn gezin dat verblijft in het land van herkomst). Indien de
minderjarige wordt verwijderd daarentegen wordt dit recht nageleefd maar zijn
economische en sociale rechten worden misschien minder nageleefd. De voogd moet
dus bij het evalueren van het hoger belang van de minderjarige niet alleen het recht
op gezinshereniging in overweging nemen maar ook de economische en sociale
rechten van de minderjarige. De voogd dient dus de mogelijkheden na te gaan in het
land van herkomst m.b.t. gezondheidszorg, onderwijs, opleiding, werk, sociale
zekerheid, …. Hij dient ook het recht van de minderjarige op gezinshereniging te
overwegen. Deze evaluatie dient uiteraard geval per geval te gebeuren op grond van
verschillende factoren : de leeftijd en de maturiteit van de minderjarige, zijn wensen, de
wensen van zijn familie, de economische en sociale omstandigheden in het land van
herkomst, de belangrijkheid in het land van herkomst om met zijn familie te leven, de
belangrijkheid in het land van herkomst om te werken en al zeer jong zelfstandig te zijn,
de mogelijkheden voor opvang en integratie in België, …
Ten derde heeft de minderjarige het recht om zijn mening vrij te uiten in alle
aangelegenheden die hem betreffen184. Dit recht is bijzonder belangrijk om het hoger
belang van de minderjarige te bepalen m.b.t. de keuze in België te verblijven of
verwijderd te worden naar een derde land. Teneinde echt het belang van de
minderjarige te bepalen dient de voogd aan de minderjarige de gelegenheid te
geven om zijn mening te uiten zodat de minderjarige samenwerkt met de voogd om
een duurzame oplossing te vinden. De voogd dient de minderjarige duidelijk te vragen
of deze in België wil blijven of verwijderd wenst te worden. De minderjarige moet de
gelegenheid krijgen om uit te leggen waarom hij geëmigreerd is, zijn plannen voor de
toekomst uitleggen, zijn ervaringen in België en de voorwaarden waaronder hij zou
terugkeren naar zijn land van herkomst. Het is nochtans belangrijk dat de voogd aan
de minderjarige uitlegt dat het mogelijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken, die
uiteindelijk beslist over de duurzame oplossing, misschien een andere beslissing zal
nemen, zelfs wanneer de minderjarige het daar niet mee eens is. Het is mogelijk dat die
beslissing in zijn hoger belang is genomen, zelfs wanneer ze volledig ingaat tegen zijn
verwijdering. Het is ook mogelijk dat deze oplossing volledig ingaat tegen zijn belang en
in dat geval dient de voogd beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in
overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid ».
183 Zie artikelen 24, 26, 27, 28, 31, 32 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
184 Zie artikel 12 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
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Ten vierde hebben de ouders van de minderjarigen ook recht op vrije meningsuiting.
Bij het overwegen van een beslissing m.b.t. het hoger belang van de minderjarige
(verwijderen of in België blijven) dient men ook de ouders of andere familieleden van
de minderjarige aan het woord te laten. Met de wensen van de ouders moet rekening
gehouden worden bij de beoordeling van het belang van de minderjarige. Zij moeten
zich uitspreken over wat zij beschouwen als de beste oplossing in het belang van hun
kind en over hun verwachtingen t.a.v. hun kind.
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SYNTHESEFICHE

duurzame oplossingen
De verschillende duurzame oplossingen

Terugkeer naar het land van herkomst of naar
een derde land waar hij toegelaten wordt tot
verblijf met het oog op een gezinshereniging
(met voldoende waarborgen inzake opvang en
zorg)

De bevoegde instanties en
diensten of organisaties
De Dienst Tracing van het Rode
Kruis(om de familie op te
sporen en met deze contact op
te nemen) en de DVZ

IOM in samenwerking met
FEDASIL*, Dienst Tracing van
het Rode Kruis, …
DVZ,
CGVS,
Vaste
Asielaanvraag ingewilligd
Beroepscommissie
voor
Vluchtelingen
Gezinshereniging met familieleden die legaal in DVZ
België verblijven
Vrijwillige terugkeer

Machtiging tot verblijf in België

Bureau NBMV van de DVZ
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10. Beheer van de goederen van de minderjarige
1.

Hoe moet de voogd de goederen van de minderjarige beheren ?

De meeste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen aan in België zonder
persoonlijke goederen. Toch wordt in de Voogdijwet bepaald dat indien de
minderjarige een vermogen bezit, de voogd dit naar best vermogen moet beheren. Dit
wil zeggen dat hij dit moet trachten te vermeerderen door het zo goed mogelijk te
beleggen.
De voogd beheert de goederen van de minderjarige zonder dat hij het genot ervan
heeft185. Enkel de minderjarige heeft het genot van zijn goederen. Dit betekent dat de
voogd de goederen van de minderjarige niet voor zichzelf mag gebruiken, noch de
opbrengsten mag ontvangen.
Met betrekking tot het beheer van de goederen van de minderjarige handelt de
voogd als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige, in naam van de
minderjarige en voor diens rekening.
2.

Handelt de voogd alleen bij het beheer van de goederen ?

1.

voor handelingen van dagelijks beheer

Het beheer van de goederen is in principe een prerogatief van de ouders. De voogd
kan dus
volledig onafhankelijk handelen met betrekking tot een hele reeks
handelingen van dagelijks beheer, zoals bijvoorbeeld het geld van de minderjarige
beleggen of noodzakelijke uitgaven doen voor het onderhoud van de minderjarige.
Deze uitgaven worden gedekt door het eventuele inkomen van de minderjarige of, bij
gebreke hieraan, door de maatschappelijke steunverlening* van het OCMW 186.
In deze gevallen handelt de voogd louter onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
2.

voor meer uitzonderlijke beheershandelingen

Artikel 12 van de wet op de Voogdij bepaalt dat de voogd gemachtigd moet worden
door de vrederechter om de volgende handelingen te verrichten (opgesomd in artikel
410 van het Burgerlijk Wetboek) :
de minderjarige als eiser in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigen (de
machtiging is niet vereist wanneer de minderjarige verweerder is) ;
de roerende of onroerende goederen van de minderjarige verkopen of ruilen ;
de goederen van de minderjarige schenken ;
een lening aangaan in naam van de minderjarige ;
de goederen van de minderjarige hypothekeren* of in pand geven *;
een huurovereenkomst voor meer dan 9 jaar afsluiten (huurovereenkomst, pacht of
handelshuur) of een handelshuurovereenkomst hernieuwen ;
een nalatenschap of een legaat * verwerpen;
een nalatenschap of een legaat aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van
boedelbeschrijving* kan gebeuren (om te vermijden dat de minderjarige schulden
erft) ;
een schenking aanvaarden ;
een handelszaak voortzetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging*of door
erfopvolging krachtens uiterste wil* ;
185 Artikel 12 § 1 van de wet Voogdij
186 Artikel 12 § 2 van de wet Voogdij en Artikel 9 van het K.B. van 22 december 2003 ter uitvoering van de wet op de Voogdij
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een overeenkomst van onverdeeldheid* sluiten ;
een onroerend goed aankopen ;
een dading* aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst* te sluiten ;
persoonlijke voorwerpen van de minderjarige vervreemden, zelfs als het om
voorwerpen van geringe waarde gaat.
Voor al deze handelingen zal de rechter enkel zijn machtiging geven indien dit in het
belang van de minderjarige is.
Wat betreft souvenirs of persoonlijke voorwerpen van de minderjarige, gaat de vereiste
nog verder : deze mogen nooit verkocht of geruild worden, tenzij zulks volstrekt
noodzakelijk is, en deze voorwerpen moeten ter beschikking worden gehouden van de
minderjarige tot aan zijn meerderjarigheid (artikel 410, §2, vierde lid van het Burgerlijk
Wetboek).
In alle gevallen moet de minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen
beschikt door de vrederechter uitgenodigd worden om, indien hij dit wenst, gehoord te
worden vooraleer er machtiging wordt verleend (er is geen minimumleeftijd vastgesteld
door de wet, maar over het algemeen wordt een minderjarige van 15 jaar beschouwd
als iemand die over dit onderscheidingsvermogen beschikt).
1. Waarin bestaat het verslag187 over de vermogenstoestand van de minderjarige dat de voogd moet
overhandigen ?

Uiterlijk 15 dagen na zijn aanwijzing maakt de voogd een verslag op over de
persoonlijke situatie van de minderjarige en over zijn eventuele goederen. Hij bezorgt
dit verslag aan de dienst Voogdij en aan de Vrederechter188.
Dit eerste verslag over de goederen gaat enkel over de roerende goederen in het bezit
van de minderjarige189. Het kan worden opgemaakt op grond van een model 190.
Op grond van dit eerste verslag kan de vrederechter de voogd vragen om de gelden,
de effecten en de waardepapieren van de minderjarige op een rekening op naam
van de minderjarige te zetten.
Vervolgens moet de voogd minstens tweemaal per jaar aan de vrederechter een
verslag doen toekomen over de vermogenstoestand van de minderjarige191 192. Dit
verslag moet eveneens opgemaakt worden op basis van een model. Een afschrift
moet worden verzonden naar de Dienst Voogdij.
Ten slotte moet de voogd bij het einde van de voogdij een definitief verslag opstellen
en dit aan de Vrederechter bezorgen 193 194. Een afschrift van dit verslag moet worden
meegedeeld aan de dienst Voogdij en aan de minderjarige. De vrederechter maakt
proces-verbaal op van de rekening en verantwoording, van de goedkeuring ervan en
van het aan de voogd verleende ontslag.
2.

Wat te doen in geval van belangenconflict tussen de voogd en de minderjarige ?

Wanneer er een conflict rijst tussen de voogd en de minderjarige betreffende diens
persoon of diens goederen moet de vrederechter het geschil beslechten, indien nodig
ambtshalve195. De vrederechter kan zo nodig de opdracht van de voogd beëindigen

187

zie bijlagen achteraan

188 Artikel 13 van de voogdijwet
189 zie de memorie van toelichting bij de wet
190 model bepaald door het KB van 15 december 2003tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de voogdijrekeningen
191 Artikel 19, § 2 van de voogdijwet
192 Hij moet ook een verslag opstellen over de evolutie van de persoonlijke toestand van de minderjarige.
193 Artikel 19, § 2 van de voogdijwet
194 Een model van definitief verslag bestaat eveneens.
195 Artikel 20 van de voogdijwet
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wanneer deze zijn opdracht niet met de nodige zorg vervult of in geval van ernstige
meningsverschillen met de minderjarige.
Ingeval de zaak bij de vrederechter aanhangig wordt gemaakt brengt de griffier de
minderjarige en de Dienst Voogdij hiervan op de hoogte. De dienst Voogdij wijst dan
een ad hoc voogd aan die het ambt van voogd uitoefent tot de uitspraak van de
beschikking van de vrederechter196.
3. Mag de voogd maatregelen nemen wanneer hij vaststelt dat de minderjarige zijn geld slecht beheert ?
Mag de voogd budgetbegeleiding geven?

De voogd heeft inderdaad een rol met betrekking tot het beheer van de rekening van
de minderjarige197. Aangezien de voogd, als wettelijke vertegenwoordiger,
verantwoording moet afleggen over zijn beheer van de bezittingen van de
minderjarige, moet hij minstens een recht van toezicht hebben op de bedragen die
door het OCMW aan de minderjarige gestort worden. De voogd moet inlichtingen
inwinnen bij de banken over formules van zichtrekeningen die een dergelijke controle
mogelijk maken (bijvoorbeeld de minderjarige een bankkaart geven die het aantal
afhalingen beperkt tot een bepaald bedrag per maand, want de belangrijke uitgaven
worden toch door de voogd gedaan via de rekening die op naam van de
minderjarige geopend is,…).

196 Artikel 21 van de voogdijwet
197 zie de bijlage van het KB van 15 december 2003 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen, dat van toepassing is

krachtens artikel 10 van het KB tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de
programmawet van 24 december 2002.
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11. Steunaanvraag aan de overheid
Sociale bijstand van het OCMW 198
1.

welk soort bijstand wordt door het OCMW verleend ?

Het OCMW kan twee soorten sociale bijstand verlenen (sensu lato*):
het recht op maatschappelijke integratie, onder de vorm van een leefloon * 199 : een
geldsom waarvan de grootte, de berekeningswijze en de voorwaarden tot toekenning
zijn vastgelegd in de wet. Op 01/10/2006 bedroeg het barema van het leefloon voor :
een alleenstaande: 644,48 € / maand
een samenwonende: 429,66 € / maand
een alleenstaande met gezinslast: 859,31 € / maand
Maatschappelijke hulpverlening (sensu stricto*)200 : deze hulpverlening kan van
financiële, materiële, geneeskundige, opvoedkundige, juridische… aard zijn 201. De
voorwaarden voor de toekenning ervan zijn niet even strikt bepaald als voor het
leefloon. De toekenning van sociale bijstand hangt af van de staat van behoeftigheid*
van de aanvrager en heeft als doel hem toe te laten een menswaardig bestaan te
leiden*.
Men dient dan te bepalen in welke vorm de sociale bijstand dient te worden
toegekend. Het moet gaan om de meest aangewezen sociale bijstand. Het OCMW
dient te bepalen welke bijstand wordt toegekend na een maatschappelijk onderzoek
verricht te hebben m.b.t. de staat van behoeftigheid * van de aanvrager van sociale
bijstand.
Het soort bijstand wordt enkel bepaald in functie van de staat van behoeftigheid * en
de beoordeling van de sociale werkers.
M.b.t. de staat van behoeftigheid * van niet-begeleide minderjarigen dient rekening te
worden gehouden met hun specifieke behoeften zoals:
schoollopen of opleiding volgen: inschrijvingskosten, uitgaven voor schoolmateriaal,
verplaatsing,…
gezondheidszorg (betaling van de ZIV-bijdragen,
verzorging of apotheekkosten, ziekenhuisopname, …)
de opvoedingsbehoeften

betaling

van

geneeskundige

202

de huisvesting (verhuizingskosten,
elektriciteitsverbruik, …)

huurwaarborg,

betaling

van

huur,

gas-

en

de voeding
aansluiting bij een verzekeringsinstelling
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 5 augustus 1976) (hierna
genoemd « organieke wet OCMW »)
199 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (BS 31 juli 2002)
200 Organieke wet van 8 juli 1976 OCMW (BS 5 augustus 1976)
201 Wet van 8 juli 1976, Art. 57. § 1er. : « Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de hulpverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap
gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve hulp, maar ook preventieve hulp. Deze hulpverlening kan van
materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.§ 3. Het centrum oefent de voogdij uit
over of verzekert althans de bewaring, het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinderen die door de wet, de
ouders of overheidsorganen aan het centrum zijn toevertrouwd.»
198

,

De opvoedkundige hulp is uitdrukkelijk voorzien in artikel 60 § 4, van de organieke wet : «Het OCMW verzekert, met
eerbiediging van de vrije keus van de betrokkene, de psycho-sociale, morele of opvoedende begeleiding die de geholpen
persoon nodig heeft om geleidelijk zelf zijn moeilijkheden te boven te komen».

202
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de kleding
alle andere « basisbehoeften»
Het OCMW dient uiteraard niet alles zelf te doen. Het kan speciale diensten oprichten
of overeenkomsten aangaan met bestaande diensten om de nodige begeleiding te
verzekeren. Het zal nochtans altijd een coördinerende rol spelen.
Het OCMW zou, concreet gesproken, bijvoorbeeld de opvoedkundige bijstand op zich
kunnen nemen door de tussenkomst te dekken van een bestaande opvoedkundige
dienst (een begeleidingscentrum, een opvangcentrum voor minderjarigen, een
begeleidingsdienst voor onthaalgezinnen of pleeggezinnen,…).
2.

Kan een minderjarige bijstand van het OCMW genieten?

Wat betreft het recht op maatschappelijke integratie: vermits de toekenning van een
leefloon * gebonden is aan de nationaliteit en de leeftijd (Belg zijn of onderdaan van de
Europese Unie en meerderjarig zijn), is het uitzonderlijk dat een jonge minderjarige
vreemdeling er recht op heeft. Enkel erkende minderjarige vluchtelingen die bovendien
een kind ten laste hebben of een minderjarig meisje dat als vluchtelinge erkend is en
zwanger is kunnen dit recht opeisen op voorwaarde dat zij al de andere voorwaarden
voor toekenning van het leefloon vervullen: niet over toereikende bestaansmiddelen
beschikken, werkwillig zijn (tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet
mogelijk is), zijn rechten laten gelden op uitkeringen waarvan hij kan genieten
krachtens de Belgische of buitenlandse wetgeving.
Wat betreft sociale bijstand: de toekenning ervan is niet gebonden aan de leeftijd van
de aanvrager van sociale bijstand: een minderjarige heeft recht op een menswaardig
bestaan wat ook zijn leeftijd is. Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling zal dus
een aanvraag voor sociale bijstand kunnen indienen bij het OCMW indien hij zich in een
staat van behoeftigheid* bevindt die hem belet om een menswaardig bestaan* te
leiden. De toekenning van sociale bijstand is niet gebonden aan de nationaliteit 203. De
verblijfssituatie daarentegen beïnvloedt het recht op sociale bijstand zoals wij
hieronder zullen zien.
3.

Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdeling recht op bijstand van het OCMW ?

Overeenkomstig de nieuwe opvangwet en de hervorming van de asielprocedure
moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende gevallen:
a. Niet-begeleide minderjarige asielzoeker

FEDASIL (website: www.fedasil.be ), het Federaal Agentschap voor de opvang van
Asielzoekers, en meer bepaald zijn dienst Dispatching, wijst een opvangstructuur toe
aan de minderjarige, wat men noemt “Code 207*-opvangcentrum” .208
Deze opvangstructuur kan zijn209 :
-

hetzij een federaal opvangcentrum ;
hetzij een centrum dat beheerd wordt door het Rode Kruis210 ;

203

Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 op het OCMW bepaalt duidelijk dat «elke persoon recht heeft op
maatschappelijke hulpverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid».
208 Het begrip « code 207 » verwijst naar een code van het Rijksregister naast dewelke hetzij het OCMW vermeld is, hetzij het
opvangcentrum bevoegd om sociale bijstand toe te kennen aan asielzoekers in het stadium van het
ontvankelijkheidsonderzoek. Sinds de programmawet van 22 december 2003 zijn de bevoegdheden van het FEDASIL uitgebreid
in diversie materies, zoals de aanwijzing van de verplichte plaats van inschrijving (code 207). Krachtens artikel 54 van de wet van
15 december 1980 op de vreemdelingen, wordt aan de asielzoekers een verplichte plaats van inschrijving toegewezen vanaf
hun asielaanvraag, dit tijdens heel de duur van de procedure.
209Zie het deel « huisvesting », bladzijde 152 en volgende.
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-

hetzij een lokaal opvanginitiatief211 (LOI*).

Zolang hij verblijft in een dergelijk centrum heeft de asielzoeker geen recht op sociale
bijstand van een OCMW, maar ontvangt hij alles wat hij nodig heeft van het
opvangcentrum. 212
De jongere krijgt dus enkel materiële hulp via het opvangcentrum en daarna via de
structuren voor begeleid zelfstandig wonen.
Het bevoegde opvangcentrum is het opvangcentrum waarbij in het wachtregister
code 207 is vermeld.
Dienst Dispatching van FEDASIL*
Verantwoordelijke voor de minderjarigen: Jo Massin
Tel.: 02.205.68.30
De materiële hulp omvat: huisvesting, voedsel, kleding, psycho-medisch-sociale
begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding.
In één van de nieuwe besluiten, het zogenaamde besluit inzake geneeskundige
verzorging wordt voorzien in een „plus-lijst‟ en een „min-lijst‟. De plus-lijst omvat de niet in
de RIZIV-nomenclatuur opgenomen verzorging, die echter wel wordt verstrekt omdat zij
deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Op die lijst staan met name pijnstillers, brillen en
tandheelkundige verzorging. De min-lijst omvat in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen
verzorging, die echter niet wordt verstrekt omdat zij als duidelijk niet noodzakelijk wordt
beschouwd.
Deze
lijst
omvat
onder
meer
plastische
chirurgie
en
onvruchtbaarheidsbehandelingen. Op grond van het koninklijk besluit kan de directeurgeneraal ook aan de begunstigde van de opvang op voorstel van een geneesheer, in
uitzonderlijke omstandigheden en in het belang van de patiënt, medische verzorging
en hulp toestaan die noch in de RIZIV-nomenclatuur, noch in de plus-lijst is opgenomen.
De materiële hulp omvat eveneens juridische bijstand en toegang tot voorzieningen als
tolkdiensten en opleidingen, evenals tot een programma voor vrijwillige terugkeer.
In een ander nieuw besluit, het zogenaamde zakgeldbesluit, worden de weektarieven
voor het zakgeld vastgesteld:
- 3,8 € voor elke minderjarige jonger dan 12 jaar, of van 12 jaar en ouder die niet
naar school gaat;
- 5 € voor elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling gedurende de
observatie- en oriëntatiefase;
- 6,5 € voor elke minderjarige van 12 jaar en ouder die naar school gaat.
De wet voorziet in uitzonderingen: in geval van massale toestroom, indien geen enkele
plaats beschikbaar is in de opvangcentra en in geval van gezinshereniging. In dat
geval wordt de persoon niet ondergebracht in een opvangcentrum van Fedasil en
ontvangt hij financiële steun van het OCMW.
Indien de procedure op 1 juni 2007 al in het stadium van het onderzoek ten gronde
was, behoudt de minderjarige echter zijn recht op financiële steun via het OCMW
wanneer hij in overleg met zijn voogd het centrum wenst te verlaten.
De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die meerderjarig wordt in de loop van de
asielprocedure heeft recht op materiële hulp in een centrum van het Fedasil-netwerk,
Website : www.croix-rouge.be
Website: Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten (VVSG), zie www.vvsg.be ,Union des Villes et Communes de
Wallonie: www.uvcw.be en Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale: www.avcb.be .
212 Art. 57ter et art. 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976.

210
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of op een meer individueel LOI indien er geen plaats beschikbaar is en hij om
gefaseerde opvang verzoekt. De jongere blijft waar hij is totdat het lopende schooljaar
beëindigd is, tenzij in uitzonderlijke gevallen.
b. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling is erkend als vluchteling
Hij heeft recht op financiële sociale bijstand van het OCMW van de gemeente waar hij
daadwerkelijk verblijft. Hij heeft recht op hulpverlening via de diensten van de
gemeenschappen, indien hij behoeftig is en naar gelang van de omstandigheden.
Financiële steun kan huisvesting inhouden.
Zodra hij meerderjarig is, wordt de financiële steun omgezet in een leefloon, mits hij nog
steeds behoeftig is.
De jongere geniet vrijheid van vestiging.
c. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling geniet subsidiaire bescherming
Wanneer de minderjarige de vluchtelingenstatus is geweigerd, maar hij niettemin
subsidiaire bescherming geniet, heeft hij gedurende één jaar recht op financiële
sociale bijstand, die verlengbaar is afhankelijk van de verlenging van de subsidiairebeschermingsstatus.
d. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling in het bezit van een BIVR van
bepaalde of onbepaalde duur, een AV of een bevel tot terugbrenging (bijlage 38)
Hij heeft niet langer recht op materiële hulp via het centrum, maar op financiële steun
via het OCMW van zijn verblijfplaats (voorwaarde: hij is behoeftig). Indien de
minderjarige geen sociale bijstand krijgt, kan hij bij de arbeidsrechtbank van zijn
verblijfplaats beroep aantekenen tegen de beslissing van het OCMW binnen de
maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing aan de voogd204. Hij heeft in
ieder geval recht op dringende medische hulp*.
e. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die erkend is als slachtoffer van
mensenhandel en in het bezit is van een AV
Hij heeft recht op materiële hulp in een gespecialiseerd opvangcentrum.
f. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die erkend is als slachtoffer van
mensenhandel en in het bezit is van een BIVR van bepaalde of onbepaalde duur
Hij heeft recht op financiële sociale bijstand van het OCMW van de daadwerkelijke
verblijfplaats.
g. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling die illegaal in het land verblijft

Zoals hoger vermeld zou deze situatie niet meer mogen voorkomen. Men dient
trouwens goed voor ogen te houden dat iedereen recht heeft op maatschappelijke
hulpverlening van het OCMW in de meest aangepaste vorm en dat het OCMW enkel
in bepaalde gevallen haar tussenkomst mag weigeren.

204 De beslissing van het OCMW wordt meegedeeld aan de voogd krachtens artikel 16, § 1, van de voogdijwet. Een afschrift van de beslissing

wordt ook gestuurd naar de verblijfplaats van de minderjarige.
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Het is redelijk uitzonderlijk dat een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling onwettig verblijft in België. De voogd kan aan het bureau
minderjarigen vragen dat zijn pupil gebruik kan maken van de specifieke
bepalingen inzake verblijf die van toepassing zijn op de NMBV’s, zoals
bepaald in de omzendbrief van 15 september 2005. Het Bureau NBMV
oordeelt geval per geval. Met toepassing van de wet van 15 december
1980 kan hem een document worden afgeleverd of kan het worden
verlengd
(verlenging
van
het
bevel
tot
terugbrenging,
de
aankomstverklaring, het BIVR (Bewijs van inschrijving in het
Vreemdelingenregister) voor beperkte duur).

De niet-begeleide minderjarige vreemdeling in een illegale verblijfssituatie heeft recht
op een financiële sociale bijstand (sensu stricto*) van het OCMW van zijn verblijfplaats,
en dit op grond van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.
In een arrest van 22 juli 2003 205 heeft het Arbitragehof gestatueerd dat men kinderen
niet het recht op maatschappelijke hulpverlening mag onthouden, zelfs wanneer zij
illegaal op het grondgebied verblijven. Het Hof legt beperkende voorwaarden op voor
het behoud van maatschappelijke hulpverlening voor kinderen die illegaal op het
grondgebied verblijven en wiens ouders eveneens illegaal op het grondgebied
verblijven (en die hun kinderen niet kunnen onderhouden).
Deze materie verandert geregeld en de respons varieert van OCMW tot OCMW.
Nochtans dient men voorop te stellen dat deze voorwaarden geen betrekking hebben
op niet-begeleide minderjarigen, en dit betekent dus dat deze het recht op
maatschappelijke hulpverlening niet kan onthouden worden, zelfs wanneer zij illegaal
op het grondgebied verblijven.
Het Arbitragehof heeft gestatueerd dat men geen maatschappelijke hulpverlening
mag weigeren aan een kind « terwijl zou blijken dat die weigering het kind ertoe
verplicht te leven in omstandigheden die schadelijk zijn voor zijn gezondheid en zijn
ontwikkeling en terwijl er geen enkel gevaar zou bestaan dat de ouders die er geen
recht op hebben van die hulpverlening zouden genieten ».
De niet-begeleide minderjarige die illegaal op het grondgebied verblijft heeft dus recht
op maatschappelijke hulpverlening van het OCMW, en het enige criterium voor de
toekenning van maatschappelijke hulpverlening is de staat van behoeftigheid * ; deze
maatschappelijke hulpverlening moet in de meest adequate vorm toegekend worden.
4.

Hoe behandelt het OCMW de steunaanvraag ?

1. Aanvraag voor maatschappelijke hulpverlening:
moet door het OCMW worden geregistreerd en ingeschreven in een
register,
gebeurt schriftelijk en ondertekend door de betrokkene, dan wel
mondeling (ondertekening van het register); het is echter raadzaam een
schriftelijke aanvraag te formuleren met de hulp van een advocaat, met
vermelding van de omstandigheden die de staat van behoeftigheid
van de minderjarige aantonen,
overhandiging tegen ontvangstbewijs (of overzending).
Arrest n° 106/2003 van 22 juli 2003, in JDJ n° 227, september 2003, p. 41 et JP n° 468, 14 november 2003, p. 25. Voor een
bespreking van dit arrest zie : Olivier Slusny, in JP n° 468, 14 november 2003, p. 31 onder Trib. trav. 1 oktober 2003 ; Benoît Van
Keirsbilck en Houda Ouhmida, « Commentaire de l‟arrêt de la Cour d‟arbitrage n° 106/2003 du 22 juli 2003 : la question
préjudicielle relative à l‟article 57 §2 de la loi du 8 juli 1976 organique des centres publics d‟aide sociale », in JDJ n° 227,
september 2003, p. 27 ; Jacques Fierens, « La Cour d'arbitrage redéfinit l'aide sociale aux enfants en séjour illégal : bardaf, c'est
l'embardée ! », in Le Journal des Juristes ». n° 25, 21 september 2003, p. 10.
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.
2. Maatschappelijk onderzoek:
de steunmaatregel van het centrum wordt indien nodig voorafgegaan
door een maatschappelijk onderzoek dat afgerond wordt met een
nauwkeurige vaststelling inzake het bestaan en de omvang van de staat
van behoeftigheid en met een voorstel over de passende middelen om
deze te verhelpen,
de betrokkene verstrekt alle nuttige inlichtingen over zijn toestand en
brengt het centrum op de hoogte van nieuwe elementen die gevolgen
zouden kunnen hebben voor de bijstand die hem toegekend wordt,
het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt opgesteld door
een maatschappelijk werker en heeft bewijskracht tot het tegendeel
bewezen is met betrekking tot de feitelijke vaststellingen die daarin op
tegenspraak zijn vermeld.
3. Beslissing – kennisgeving:
de beslissing inzake individuele bijstand wordt bij een ter post
aangetekend brief of tegen ontvangstbewijs meegedeeld aan de
aanvrager van de bijstand,
de beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid
beroep in te stellen en de termijn daarvoor, de vorm van het
verzoekschrift, het adres van de bevoegde beroepsinstantie en de
benaming van de dienst of naam van de persoon die binnen het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gecontacteerd kan
worden voor verdere inlichtingen.
4. Spoedeisend karakter:
Wanneer een dakloze maatschappelijke hulpverlening vraagt van het
OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt, dient de voorzitter hem
noodhulp te verlenen,
De voorzitter kan in spoedeisende omstandigheden en binnen de
grenzen bepaald in het huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn beslissen tot het verlenen van hulp, waarbij hij
op de eerstvolgende vergadering zijn beslissing ter bekrachtiging
voorlegt aan de raad.
5.

Welk OCMW is bevoegd ?

Op de volgende website staan de gegevens van de OCMW‟s: www.cpas.fgov.be.
Principe
In principe is het OCMW van de daadwerkelijke woonplaats van de betrokkene
bevoegd206. De persoon die wenst te genieten van maatschappelijke hulpverlening
moet zich richten tot het OCMW van de plaats waar hij effectief woont (het is van
weinig belang of hij daar zijn wettige woonplaats heeft of niet, want met dit
element wordt enkel rekening gehouden bij het bepalen van de
hoofdverblijfplaats).
In de meeste gevallen eisen de OCMW‟s een inschrijving in het gemeenteregister,
maar dit is niet in overeenstemming met de wet.
Uitzonderingen
1. De asielaanvrager (asielzoeker)
Tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek: in principe is een opvangcentrum
aangewezen als verplichte plaats van inschrijving (code 207-opvangcentrum).
206
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De niet-begeleide minderjarige kan enkel maatschappelijke hulpverlening
verkrijgen in dat centrum.
Tijdens het onderzoek ten gronde: indien de asielaanvraag van de asielzoeker
ontvankelijk is verklaard, mag hij wonen waar hij wil. FEDASIL* zal een OCMW
toewijzen waar hij maatschappelijke hulpverlening zal ontvangen (code 207 OCMW). Vermits het mogelijk is dat het OCMW waar hij ingeschreven is ver
van zijn verblijfplaats ligt is het moeilijk voor dat OCMW om een
maatschappelijk onderzoek te doen. Dat is dan ook de reden waarom de wet
bepaald heeft dat hij aan het OCMW van zijn verblijfplaats mag vragen om dat
onderzoek te doen.
Indien geen enkel OCMW toegewezen is in het kader van verdeling van
asielzoekers (geen code 207 werd toegekend) voorziet de wet dat m.b.t. het
toekennen van maatschappelijke hulpverlening aan een kandidaat-vluchteling
het OCMW van de gemeente waar hij ingeschreven is in het wachtregister *,
het bevolkingsregister * of het vreemdelingenregister *bevoegd is (wat niet
altijd overeenkomt met het OCMW van de plaats van effectief verblijf)

207

.

In alle gevallen wordt geen OCMW (code 207) meer toegewezen wanneer de
asielprocedure ten einde is wegens een definitieve beslissing van het CGVS, van de
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, of van de Raad van State 208.
Artikel 103 van de programmawet van 9 juli 2004 (BS 15 juli 2004) bevestigt het volgende
algemeen principe: het OCMW van de verplichte plaats van inschrijving (code 207* in
het wachtregister) blijft gedurende de hele duur van de asielprocedure bevoegd
(inbegrepen tijdens het beroep bij de Raad van State). Slechts wanneer de
asielprocedure beëindigd is door het verstrijken van de beroepstermijn of ingevolge het
arrest tot verwerping van het beroep bij de Raad van State wordt het OCMW van de
daadwerkelijke verblijfplaats bevoegd.
Daarenboven zal de minderjarige die een inschrijving bekomt in een andere gemeente
tijdens zijn asielprocedure (bijvoorbeeld door regularisatie van zijn verblijfsstatuut) zijn
inschrijving in het wachtregister verliezen (code 207 is niet meer van toepassing) en het
OCMW van de daadwerkelijke verblijfplaats wordt dan bevoegd.
2. De minderjarige (voor bepaalde tegemoetkomingen in de vorm van huisvesting)
Indien het gaat om een minderjarige die opgevangen is in een instelling voor kinderen
of door een particulier die hem onderdak verleent tegen betaling, of die opgevangen
is in een instelling bestemd voor personen in nood om hun tijdelijke huisvesting en
begeleiding te verzekeren, is het OCMW van de verblijfplaats op het ogenblik van de
opname in de instelling bevoegd om bijstand te verlenen.
Het gaat hier enkel om instellingen die de minderjarige tegen betaling
onderdak verschaffen. Het betreft hier dus niet de opvangcentra die
gespecialiseerd zijn in de opvang van niet-begeleide minderjarigen waar de
minderjarige maatschappelijke hulpverlening in natura geniet ten laste van

Art. 2, § 5, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW‟s zoals
gewijzigd door de Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15-07-04)
208 Meer precies, artikel 2, §5, van de wet van 2 april 1965 zoals gewijzigd door de programmawet van 9 juli 2004 bepaalt nu dat :
« Niettegenstaande het behoud van de aanduiding van een verplichte plaats van inschrijving houdt deze territoriale
bevoegdheid op wanneer :
-ofwel de asielprocedure beëindigd is door het verstrijken van de beroepstermijn tegen een beslissing van het Commissariaatgeneraal voor Vluchtelingen en Staatlozen of van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen of ingevolge het arrest tot
verwerping van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen een beslissing van het Commissariaat-generaal voor
Vluchtelingen en Staatlozen of van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen; »
207
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de overheid, maar eerder diensten die de minderjarige huisvesting
verlenen tegen betaling.
Indien de minderjarige geen verblijfplaats had voor hij werd opgenomen in de
instelling, is het OCMW van de daadwerkelijke verblijfplaats bevoegd, d.w.z. het
OCMW van de gemeente op wiens grondgebied de instelling gelegen is.
Wat te doen indien het OCMW zich onbevoegd verklaart?
Indien het OCMW zich territoriaal onbevoegd verklaart om maatschappelijke
hulpverlening toe te kennen is het verplicht om een OCMW aan te duiden waar de
maatschappelijke hulpverlening wel kan worden bekomen. Deze opdracht maakt deel
uit van zijn algemene plicht tot informatie. Van deze informatie moet kennis gegeven
worden aan de voogd.
Bovendien is het OCMW dat zich onbevoegd acht verplicht de aanvraag binnen de
vijf dagen aan het volgens hem bevoegd OCMW te zenden en de aanvrager in kennis
te stellen van deze beslissing209. Indien deze informatie niet werd medegedeeld moet
men ze vragen aan het OCMW dat zich onbevoegd verklaart. Dit waarborgt dat de
aanvraag snel zal worden behandeld.
Van zodra de minderjarige een beslissing van onbevoegdheid ontvangt van een
OCMW dient men zich dus te melden bij het OCMW om te weten te komen welk ander
OCMW bevoegd is en zich zo snel mogelijk daar naartoe te begeven om een nieuwe
steunaanvraag in te dienen.
Het kan gebeuren dat er een geschil is tussen twee of meerdere OCMW‟s die zich allen
onbevoegd verklaren. In dergelijk geval is het Ministerie van Sociale Integratie belast
met het oplossen van het geschil (op aanvraag van een van de twee OCMW‟s) en
binnen de vijf dagen voorlopig het OCMW aan te wijzen dat belast is met het verlenen
van maatschappelijke hulpverlening210.
6. Wat te doen in geval van een negatieve beslissing van het OCMW ? Welke rechtsmiddelen kan men
gebruiken ?

Wanneer de voogd (aan wie kennis wordt gegeven van de beslissing van het OCMW)
een negatieve beslissing ontvangt van het OCMW betreffende de aanvraag van de
minderjarige kan hij beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank

211

(zie een model van

Art. 58 van de wet van 8 juli 1976 bepaalt dat : « § 1. Een aanvraag betreffende maatschappelijke hulpverlening, waarover het centrum een
beslissing moet nemen, wordt de dag van haar ontvangst, chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn gehouden register. De schriftelijke aanvraag wordt ondertekend door belanghebbende of de persoon die hij schriftelijk
heeft aangewezen. Wanneer de aanvraag mondeling wordt gedaan, ondertekent de belanghebbende of de schriftelijk aangewezen persoon in
het daartoe voorziene vak van het register bedoeld in het eerste lid. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag aan de aanvrager een
ontvangstbewijs. § 3. Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd
acht, zendt het deze aanvraag over binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn. Binnen deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze overzending. Op straffe van nietigheid gebeurt de
overzending van de aanvraag aan het bevoegd geachte centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals de kennisgeving van de overzending
aan de aanvrager, door een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid. De aanvraag zal evenwel worden gevalideerd op de
datum van ontvangst bij het eerste openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zoals bepaald in § 1. Het openbaar cent rum voor
maatschappelijke integratie dat deze verplichting niet naleeft moet overeenkomstig de door deze wet gestelde voorwaarden maat schappelijke
hulpverlening verlenen zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten grondslag liggen niet
heeft medegedeeld. De beslissing van onbevoegdheid kan worden genomen door de Voorzitter mits zijn beslissing aan de raad of het bevoegd
orgaan te onderwerpen op de eerstvolgende vergadering met het oog op haar bekrachtiging ».
210 Volgens een omzendbrief van 8 april 2003, beschikbaar op de website www.mi-is.be (website van de FOD Maatschappelijke Integratie)
211 Art. 71 van de organieke wet op het OCMW. «Eenieder kan bij de Arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele
hulpverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door één van d e organen
aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. Hetzelfde geldt wanneer één der organen van het centrum één maand, te rekenen van
de ontvangst van het verzoek, heeft laten verstrijken zonder een beslissing te nemen. Het beroep moet worden ingesteld binnen de maand te
rekenen vanaf hetzij de datum van afgifte ter post van de aangetekende brief waarmee de beslissing wordt medegedeeld, hetzij vanaf de
datum van het ontvangstbewijs van de beslissing, hetzij vanaf de datum van het verstrijken van de termijn bepaald in het vori ge lid. Het beroep
werkt niet schorsend. Wanneer het beroep aanhangig is gemaakt door een dakloze persoon, wijst de arbeidsrechtbank, zo nodig, het bevoegde
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan, na dit centrum in de zaak te hebben geroepen en onder voorbehoud van de ui teindelijke
tenlasteneming van de verstrekte hulpverlening door een ander centrum of door de Staat overeenkomstig de bepalingen van de
209

wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk

.

welzijn»
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verzoekschrift in bijlage). Het verzoekschrift wordt opgesteld op naam van de voogd
(als eiser) in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
Het beroep is gratis, (het OCMW dient alle kosten te dragen behalve ingeval van
tergend en roekeloos geding) en wordt per verzoekschrift ingediend bij de
Arbeidsrechtbank van zijn verblijfplaats. Het verzoekschrift dient per aangetekend
schrijven verzonden te worden of neergelegd ter griffie van de rechtbank die een
exemplaar zal ondertekenen voor ontvangst.
Het beroep dient te worden aangetekend binnen de maand te rekenen vanaf de
kennisgeving van de beslissing. Dit is hetzij de datum van afgifte ter post van de
aangetekende brief waarmee de beslissing wordt medegedeeld, hetzij vanaf de
datum van het ontvangstbewijs van de beslissing. De beroepstermijn bedraagt drie
maanden ingeval het gaat om leefloon. Indien het OCMW één maand heeft laten
verstrijken zonder een beslissing te nemen dient het beroep te worden aangetekend
binnen de maand die volgt op het verstrijken van de termijn om een beslissing te
nemen.
Bijvoorbeeld: indien de aanvraag is ingediend op 17 mei, moet het OCMW een
beslissing nemen voor 17 juni. Heeft het OCMW geen beslissing genomen, dan heeft de
aanvrager tot 16 juli tijd om beroep aan te tekenen tegen het uitblijven van een
beslissing.
Het verzoekschrift (zie model in bijlage) moet vermelden:
Naam en adres van de persoon die beroep aantekent;
het OCMW tegen wie het beroep wordt ingediend;
de bestreden beslissing;
een samenvatting van de feiten;
de redenen waarom de aanvrager de beslissing van het OCMW betwist;
wat hij wenst te bekomen.
Het verzoekschrift moet gedateerd en ondertekend worden.
Eenieder mag zichzelf verdedigen of zich laten bijstaan door een advocaat (die kan
worden aangesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand; er zijn bij de Franstalige
Balie van Brussel en in andere
arrondissementen een aantal advocaten die
gespecialiseerd zijn in zaken van maatschappelijke hulpverlening 212) of zich laten
vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger van een sociale dienst die belast is
met bepaalde groepen van personen te helpen.
Hier volgen de gegevens van sommige van die sociale diensten:
Service droit des jeunes (SDJ)
De gegevens van de verschillende SDJ (Brussel, Aarlen, Namen, Bergen,
Charleroi, Luik en Nijvel) en de permanenties zijn beschikbaar op de website
www.sdj.be
Free clinic
Waversesteenweg, 154 A – 1050 Brussel
Tel. : 02.512.13.14 – Fax : 02.502.66.83
E-mail : freeclinic@brutele.be
Permanentie van maandag tot vrijdag van 9u tot 19u en op zaterdag van
10u tot 12u
Espace Social Téléservice
Boulevard de l‟Abattoir, 27-28 – 1000 Brussel
Tel. : 02.548.98.00 – Fax : 02.502.49.39
E-mail : espacesociale@tele-service.be
212

Inlichtingen bij BAJ* (www.barreaudebruxelles.be) of bij BJB : (www.baliebrussel.be)
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Naargelang het arrondissement duurt de behandeling van het beroep twee tot vijf
maanden. In geval van hoogdringendheid kan een vordering « in kortgeding » worden
ingeleid voor de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank.
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SYNTHESEFICHE
Maatschappelijke hulpverlening * in functie van het verblijfsstatuut van de NBMV

VERBLIJFSSTATUUT

TOEGEKENDE MAATSCHAPPELIJKE
HULPVERLENING
NBMV = asielzoeker

NBMV die asiel aanvraagt
(bijlage 25 of 26 met of
zonder AI (oranje kaart)

Recht op materiële hulp in een opvangcentrum of een
LOI. Voor materiële hulp is een daadwerkelijk verblijf in het
centrum vereist, voor medische verzorging niet.
Geen financiële sociale bijstand van een OCMW

Erkend Vluchteling (BIVR–
witte kaart en later
identiteitskaart voor
vreemdelingen– gele kaart +
verklaring van erkenning van
het CGVS

Bevoegd opvangcentrum: het met code 207 in het
Rijksregister aangeweznz centrum
Financiële sociale bijstand van het OCMW van de
verblijfplaats (voorwaard: staat van behoeftigheid)
Vrijheid van vestiging
Recht op leefloon wanneer meerderjarig geworden
Bevoegd OCMW: effectieve verblijfplaats

NBMV die het statuut van
subsidiaire bescherming
geniet

Financiële sociale bijstand gedurende 1 jaar, verlengbaar
al naar gelang van de verlenging van het statuut van
subsidiaire bescherming
NBMV = GEEN asielzoeker (of afgewezen)

NBMV met een bevel tot
terugbrenging met
maandelijkse verlengingen

Indien de NBMV in een centrum verblijft: recht op
materiële hulp in het centrum. Indien de NBMV alleen
woont: recht op financiële sociale bijstand van het
OCMW van de verblijfplaats

NBMV met een
Aankomstverklaring (bijlage
3)

Indien de NBMV in een centrum verblijft: recht op
materiële hulp in natura in het centrum. Indien de NBMV
alleen woont: recht op normale steun van het OCMW van
de verblijfplaats

NBMV met een BIVR (witte
kaart)

Indien de NBMV in een centrum verblijft: recht op
maatschappelijke hulpverlening in natura in het centrum.
Indien de NBMV alleen woont: recht op financiële sociale
bijstand van het OCMW van de verblijfplaats

NBMV in onwettige
verblijfssituatie

Indien de NBMV in een centrum verblijft: mogelijkheid voor
materiële hulp in een centrum. Indien de NBMV buiten
een centrum verblijft: recht op financiële sociale bijstand
van het OCMW van zijn verblijfplaats op basis van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
NBMV = slachtoffer van mensenhandel

Aankomstverklaring

Verblijf in een gespecialiseerd opvangcentrum: recht op
materiële hulp en op opvang in het gespecialiseerde
centrum

BIVR voor bepaalde of
onbepaalde duur

Recht op financiële sociale bijstand van het OCMW van
de verblijfplaats
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Kinderbijslag213/214
1.

Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdeling recht op kinderbijslag?

Ja, in de volgende twee gevallen:
de niet-begeleide minderjarige is opgevangen en gehuisvest door een familielid (broer,
zus, oom, tante, grootouders, overgrootouders,…) dat gevestigd is in België en, op
voorwaarde dat hij deel uitmaakt van het gezin, indien het familielid of zijn
huwelijkspartner of de persoon met wie hij samenleeft rechthebbende * is op
kinderbijslag. De minderjarige zal dus recht hebben op kinderbijslag zelfs wanneer hij
niet legaal in België verblijft. In dit geval dient men te bewijzen dat de minderjarige
daadwerkelijk in het gezin van de gerechtigde verblijft. Dit bewijs kan door alle
wettelijke middelen geleverd worden en met name door twee getuigenverklaringen.
De minderjarige is toevertrouwd aan een familie door een beslissing van de
Jeugdrechtbank of door de overheid (Adviseur of directeur van de jeugdbijstand
(SAJ* of SPJ*), CBJ*, een OCMW, ONE, Kind en Gezin) en de minderjarige maakt deel
uit van het gezin van deze familie. Deze familie geniet kinderbijslag voor dit kind. Dit
zal uiteraard niet het geval zijn indien het kind werd toevertrouwd aan een instelling.
Dit recht op kinderbijslag houdt niet op te bestaan wanneer men de leeftijd van 18
jaar bereikt heeft, maar blijft bestaan tot aan het einde van de opleiding van de
jongere.
2.

Heeft de niet-begeleide minderjarige vreemdelinge die bevalt recht op het kraamgeld?

Het kraamgeld wordt toegekend bij de geboorte van elk kind dat de kinderbijslag
geniet *.
Een niet-begeleide minderjarige vreemdelinge heeft recht op het kraamgeld:
1° indien zij werkt en zelf gerechtigd is op kinderbijslag. Onder bepaalde voorwaarden
behoudt zij het recht op kinderbijslag en dus ook op het kraamgeld wanneer zij
zwanger is (en zal later recht hebben op kinderbijslag voor haar kind). Zij moet werken:
hetzij ingevolge een studentenovereenkomst;
hetzij een ander soort overeenkomst, maar minder dan 80 uren per maand (of
meer maar tijdens de Kerst-, Paas- of zomervakantie)
2° indien de vader van het kind werkt (als werknemer of zelfstandige) of indien hij zich in
een gelijkgestelde situatie* bevindt (werkloze, zieke of gepensioneerde). In dat geval
moet de vader het kraamgeld aanvragen:
indien de vader werknemer is: aan het kinderbijslagfonds van zijn werkgever
indien de vader zelfstandige is: zie www.rsvz-inasti.fgov.be
indien de vader werkloos is, ziek of gepensioneerd: aan het kinderbijslagfonds
van zijn laatste werkgever
Of anders aan de RKW* (zie het deel « gewaarborgde gezinsbijslag* », bladzijden 289
en volgende).
3° wanneer noch de vader noch de moeder werknemers zijn of zelfstandigen, kan een
ander lid van het gezin van het kind het kraamgeld aanvragen. Het kan hier gaan om
een van de grootouders, een oom of een tante van het kind die deel uitmaakt van het

213

Gecoördineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor werknemers (BS 29 december 1939)
Zie de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers: www.RKW.fgov.be en de website van het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) : www.rsvz-inasti.fgov.be
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gezin (indien het gaat om een broer of een zus van het kind dient hij/zij geen deel uit te
maken van het gezin).
4° indien zij of haar partner studenten zijn en de voorwaarden vervullen om recht te
hebben op kinderbijslag en ook de voorwaarden vervullen voor verblijf in België (zie
« gewaarborgde gezinsbijslag215 », bladzijden 289 en volgende), hebben zij ook recht
op het kraamgeld (en later op de gezinsbijslag) voor hun kind (indien hij deel uitmaakt
van hun gezin). Het begrip « student » wordt breed geïnterpreteerd: vallen ook onder
dat begrip: de personen verbonden door een leerovereenkomst, jonge
werkzoekenden, enz... Enkel de RKW is bevoegd om kinderbijslag of kraamgeld toe te
kennen wanneer de minderjarige of de vader van het kind student is, verbonden door
een leerovereenkomst of jonge werkzoekende.
RKW
Dienst Residuaire Rechten
Rue de Trèves 70 - 1000 Brussel
Tel. : 02.237.21.14 – Fax : 02.237.21.43 - E-mail : dir.fam@rkw-RKW.fgov.be.
Het kraamgeld wordt aan de moeder betaald. Het kraamgeld kan gevraagd worden
vanaf de 6de maand van de zwangerschap en tot de 5de verjaardag van het kind.
Sinds 1 oktober 2004 bedraagt het kraamgeld 1023,45 EUR voor het eerste kind van de
vader of de moeder. In andere gevallen 770,02 EUR. Voor een tweeling betaalt men
1023,45 EUR per kind.
De minderjarige die verblijft in een federaal centrum zal dus geen recht hebben op
kinderbijslag noch op het kraamgeld voor haar kind.
3.

Wie opent het recht op kinderbijslag?

De persoon die het recht opent op kinderbijslag voor één of meerdere kinderen is de
rechthebbende.
Om rechthebbende te zijn moet men twee voorwaarden vervullen:
werken, hetzij als loontrekkende hetzij als zelfstandige of in een gelijkgestelde
situatie * verkeren (werkloze, zieke, gepensioneerde, …);
een verwantschapsband hebben met het rechthebbende kind (d.w.z. het kind voor wie
de kinderbijslag wordt toegekend): vader, moeder, echtgenoot, ex-echtgenoot of
partner van de ouder, adoptant, pleegvoogd, grootouders, oom, tante, broer, zus,
onthaalpersoon krachtens een gerechtelijke beslissing of krachtens een
plaatsingsmaatregel van de SAJ* of het CBJ*,…
Voor sommige personen wordt een bijkomende voorwaarde opgelegd: het kind moet
verblijven in hun gezin (het gaat hier bijvoorbeeld om de grootouders, de persoon die
opvangt krachtens een gerechtelijke beslissing,…).
Betreffende de verblijfplaats is het de feitelijke situatie die telt en niet
de woonplaats: m.a.w. de rechthebbende en de begunstigde dienen
daadwerkelijk samen te wonen.
Dit betekent dat de opvangouders zullen genieten van de kinderbijslag voor
een
niet-begeleide
minderjarige
vreemdeling
met
of
zonder
verblijfsdocumenten
Op voorwaarde dat hij sedert 5 jaar in België verblijft kan een student of een persoon
verbonden door een leerovereenkomst eveneens het recht openen op kinderbijslag
voor een minderjarige vreemdeling, hetzij erkend zijn als vluchteling of staatloze, hetzij minstens zonder onderbreking 5 jaar in
België wonen en een geldige verblijfsvergunning bezitten (de FOD Sociale Zekerheid kan een kortere periode toestaan).
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voor zijn kinderen. Indien hij niet de voorwaarde van 5 jaren verblijf vervult kan een
afwijking van deze regel worden gevraagd aan de Minister van Sociale Zaken.
4.

Wie zijn de begunstigden?

Het is het kind of de kinderen voor wie de kinderbijslag wordt betaald.
5.

Wie is de bijslagtrekkende?

Het is de persoon aan wie de kinderbijslag wordt betaald, in principe de persoon die
daadwerkelijk het kind opvoedt.
In bepaalde gevallen wordt de kinderbijslag aan het kind zelf uitbetaald: dit is het
geval wanneer hij ouder is dan 16 jaar en hij niet meer woont bij de persoon die hem
opvoedt of indien hij zelf een kind heeft voor wie hij kinderbijslag ontvangt.
Wanneer de minderjarige in een instelling is geplaatst wordt het bedrag van de
kinderbijslag gedeeld: 2/3 van het totale bedrag wordt betaald aan de instelling waar
het kind geplaatst is of aan de plaatsingsoverheid en 1/3 wordt betaald aan de
bijslagtrekkende of geplaatst op een spaarrekening op naam van de minderjarige
(beslissing van de instantie die tot de plaatsing heeft besloten).
6.

Welke rechtsmiddelen kan men gebruiken indien de voorwaarden niet vervuld zijn ?

Artikel 51, § 4, van de gecoördineerde wet voorziet dat een aanvraag tot afwijking
mag worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid die kan bepalen dat een
werknemer recht heeft op kinderbijslag voor het kind dat hij opvoedt zelfs indien de
voorwaarden voorzien door de wet niet vervuld zijn216.
Deze vraag tot afwijking dient gericht te worden tot:
FOD Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Kinderbijslag
Place Victor Horta, 40 bte 20 – 1060 Brussel
Contact : Mme Brigitte DOSSYN – Tel. : 02.528.64.00
E-mail : kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be
Eveneens wanneer een verblijfsvoorwaarde voor het openen van het recht op
kinderbijslag niet vervuld is, is een afwijking mogelijk.
7.

Welk rechtsmiddel bestaat er in geval van een negatieve beslissing van het kinderbijslagfonds ?

Een beroep bij de Arbeidsrechtbank.
Termijn : binnen de drie maanden vanaf de beslissing.
8. Wat te doen indien de rechthebbende de voorwaarden niet vervult om het recht op kinderbijslag te
openen ? Het recht op gewaarborgde gezinsbijslag

Indien de rechthebbende in zijn gezin een niet-begeleide minderjarige vreemdeling
opvoedt en:
hetzij werkloos is en geen recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming *
hetzij geniet van een leefloon of van sociale bijstand van het OCMW
kan hij een aanvraag indienen tot het bekomen van gewaarborgde gezinsbijslag *.
Deze gewaarborgde gezinsbijslag bevat eveneens het kraamgeld (zie hierboven
bladzijde 286).

artikel 54 § 4 : « De minister kan in behartigenswaardige gevallen bepalen dat een werknemer recht heeft op kinderbijslag
voor kinderen die deel uitmaken van zijn gezin of die in een instelling zijn geplaatst zoals voorzien in artikel 70 en die niet vermeld
zijn in paragraaf 3 of die niet de voorwaarden vervullen die er in bepaald zijn.
De Minister van Sociale Zaken heeft dezelfde bevoegdheid wat betreft categorieën van behartigenswaardige gevallen. Hij
vraagt dan eerst het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers .
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Dit stelsel is voorbehouden aan gezinnen wiens bestaansmiddelen een bepaald
bedrag niet overschrijden.
De aanvragen tot gewaarborgde gezinsbijslag worden ingediend bij de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers (RKW*).
RKW*
In Brussel :
Rue de Trèves, 9 (onthaal)
Rue de Trèves, 70 (postadres)
1000 Brussel
Tel. : 02.237.23.40 (informatiedienst), beschikbaar alle werkdagen van 8u tot
17u - Fax : 02.237.24.70 ; 02.237.23.09
E-mail : info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be
In andere gewesten : zie de website van RKW* : www.rkw.be
9. Welke voorwaarden dient men te vervullen om te kunnen genieten van het stelsel van gewaarborgde
gezinsbijslag ?

De persoon bij wie de niet-begeleide minderjarige vreemdeling verblijft moet, indien
hij geen Belg is noch erkend vluchteling of staatloze, sedert tenminste vijf jaar in
België wonen (behalve bij afwijking toegestaan door de Minister van de FOD Sociale
Zekerheid die een kortere periode kan aanvaarden), en wettelijk verblijven in België op
het moment van de aanvraag tot gewaarborgde gezinsbijslag. Het verblijf van vijf jaar
dient niet noodzakelijk gedekt te zijn door een wettige verblijfsvergunning. Nochtans
dient de vreemdeling met alle wettelijke middelen te bewijzen dat hij daadwerkelijk
verbleef in België tijdens deze vijfjarige periode.
De persoon die de aanvraag doet moet bovendien genieten van het leefloon of van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of maar over beperkte bestaansmiddelen
beschikken. De bestaansmiddelen die in aanmerking worden genomen zijn: wedde,
pensioenen en rentes, beroepsinkomen als zelfstandige, bijkomende inkomsten,
toelagen aan gehandicapten, studiebeurzen, erfenissen, financiële hulp van
particulieren, de opbrengst van beleggingen, het kadastraal inkomen van onroerende
goederen die hij zelf niet bewoont, onderhoudsgelden, enz. Het maximumbedrag van de
inkomens is 3.332,99 EUR per trimester voor een gezin met 1 kind, vermeerderd met
20 % per kind vanaf het 2de kind.
De minderjarige moet daadwerkelijk in België verblijven en moet officieel bij de
aanvrager wonen, of de aanvrager moet meer dan de helft van diens onderhoudskosten
ten laste nemen (indien de minderjarige geplaatst is in een instelling of in een
onthaalgezin, wordt de gewaarborgde gezinsbijslag niet uitbetaald).
Indien de minderjarige bloedverwant tot in de derde graad is van de aanvrager (dus
zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers en zusters, neven en nichten),
of wanneer hij het kind is van de echtgenoot, ex-echtgenoot of van de persoon met wie
de aanvrager een gezin vormt, is geen enkele bijkomende voorwaarde bepaald m.b.t.
verblijfsduur.
Indien de minderjarige geen bloedverwant is tot de derde graad van de persoon die
hem opvangt moet de minderjarige daadwerkelijk ononderbroken in België verbleven
hebben gedurende minstens de laatste vijf jaren voor de aanvraag wordt ingediend (hij
heeft de bewijslast) – behalve indien het Ministerie een afwijking toestaat: de FOD
Sociale Zekerheid kan een kortere periode toestaan. Bovendien moet de minderjarige,
indien hij de Belgische nationaliteit niet heeft, over een verblijfsvergunning
beschikken.
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De minderjarige mag geen kinderbijslag ontvangen op grond van een ander stelsel en
indien hij vreemdeling is moet hij een verblijfsvergunning hebben.
10. Welke rechtsmiddelen kan men aanwenden in geval van weigering wegens niet-vervulling van de
voorwaarden ?

De aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag kan een aanvraag tot afwijking
indienen bij de Minister van Sociale Zaken.
Deze afwijking moet ingediend worden binnen de 90 dagen volgend op de
kennisgeving van de beslissing tot weigering van het recht op gewaarborgde
gezinsbijslag.
De aanvraag dient gericht te worden tot:
FOD Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Kinderbijslag
Place Victor Horta, 40 bte 20 - 1060 Brussel
Contact : Mme Brigitte DOSSYN
Tel. : 02.528.64.00
E-mail : kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be
Voor meer informatie over het recht op kinderbijslag en het recht op gewaarborgde
gezinsbijslag (inbegrepen het kraamgeld) en over de bedragen die toegekend
worden, zie de website: http://socialsecurity.fgov.be of www.rkw.fgov.be.
Het is eveneens mogelijk om tegen een weigeringsbeslissing beroep aan te tekenen bij
de Arbeidsrechtbank.
11. Wat te doen indien de rechthebbende de voorwaarden niet vervult om het recht op kinderbijslag te
openen en ook niet de voorwaarden vervult om het recht op gewaarborgde gezinsbijslag te openen ?

Indien een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die wordt opgevangen door een
gezin niet kan genieten van kinderbijslag noch van gewaarborgde gezinsbijslag kan
het opvanggezin eventueel genieten van een financiële steun van het OCMW
waarvan het bedrag gelijk kan zijn aan de gewaarborgde gezinsbijslag.
Nochtans moet dat gezin dan zelf genieten van een financiële steun of moeten de
bestaansmiddelen van dat gezin beschouwd worden als onvoldoende om te voorzien
in de behoeften van dat kind. In dat geval moet dat gezin een aanvraag tot financiële
steun (of tot aanvullende steun bovenop de steun die zij al ontvangen) richten tot het
OCMW van de verblijfplaats.
De wet stelt de bedragen van de steun die men in dergelijke situaties toekent niet vast.
Nochtans stelt de heersende rechtspraak dat men zich moet richten op het bedrag
van de gewaarborgde gezinsbijslag wanneer een bepaald barema dient te worden
toegepast.
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Mutualiteit
Zie het gedeelte « toegang tot de gezondheidszorgen », bladzijden 236 en volgende.

Toekenning van studiebeurzen
Zie het gedeelte « onderwijs », bladzijden 186 en volgende

Jeugdbijstand en jeugdbescherming
Wegens de bijzondere situatie waarin bepaalde niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen zich bevinden worden zij dikwijls geholpen door de diensten die
werkzaam zijn in het kader van jeugdbijstand of ook in het kader van
de
jeugdbescherming. Het verschil tussen beide diensten wordt hier uitgelegd. Ook wordt
er hier een korte uitleg gegeven over de diensten die in die sector werkzaam zijn. Er
dient eraan herinnerd te worden dat de jeugdbijstand gecommunautariseerd is, wat
wil zeggen dat de uitleg die hierna verschaft wordt verschilt naargelang een jongere in
Wallonië, Vlaanderen of Brussel woont.
Indien een niet-begeleide minderjarige vreemdeling een misdrijf pleegt zal hij
behandeld worden zoals elke andere minderjarige die een strafbaar feit pleegt en
zullen er tegen hem maatregelen van jeugdbescherming genomen worden (en dit is
geldig in heel België).
i) In de Franse Gemeenschap217
1.

Wat kan een minderjarige doen wanneer hij hulp nodig heeft ?

Wanneer een minderjarige zich in een moeilijke situatie bevindt is het belangrijk dat hij
niet alleen blijft en dat hij over zijn moeilijkheden kan praten met volwassenen. Er
bestaan in België talrijke sociale diensten die elk verschillende opdrachten hebben en
soms een specifiek werkingsgebied. Wanneer een minderjarige geconfronteerd wordt
met een probleem en hij niet meer kan rekenen op zijn familie die in België is of op zijn
nabestaanden (of indien deze niet in staat zijn om hem op adequate wijze te helpen),
is het nodig om hem door te verwijzen naar één van deze sociale diensten. Het kan hier
gaan om bijvoorbeeld een PMS *centrum van de school, een sociale dienst van de
wijk, een dienst voor hulpverlening in de leefomgeving van de jongere (AMO*), een
team van SOS-Enfants, een OCMW, een andere gemeentelijke sociale dienst, een
sociale dienst van de mutualiteit, van de kinderkribbe, Kind en Gezin (de ONE), een
dienst voor geestelijke gezondheidszorg, een Infor Jeunes centrum, een centrum voor
gezinsplanning,…. Het aanbod is zeer uitgebreid en het is niet altijd gemakkelijk voor de
minderjarige en/of voor zijn voogd om te weten bij wie hij moet aankloppen.
De hierboven vernoemde diensten (en ook nog andere) maken deel uit van wat men
noemt algemene sociale hulpverlening (soms genoemd « eerstelijnsvoorziening »).
In vele gevallen is deze algemene sociale hulpverlening voldoende en helpt deze de
jongeren om hun moeilijkheden te boven te komen. Wanneer deze hulp onvoldoende
is kan men altijd een beroep doen op de Service d‟Aide à la Jeunesse (SAJ*). De
hulpverlening van de SAJ is enkel subsidiair en complementair: deze dienst neemt een
jongere enkel ten laste wanneer zij vastgesteld heeft dat de eerstelijnsdiensten de
jongere niet op een adequate wijze hebben kunnen helpen. Het gaat hier dus om een
gespecialiseerde sociale hulpverlening.
De dienst hulpverlening aan jongeren heeft meer dan 300 privé diensten erkend (zie
hieronder) die tussenkomen ten gunste van kinderen en jongeren (of hun familie)
telkens wanneer een gespecialiseerde sociale hulpverlening nodig is.

De hulpverlening aan jongeren in de Franse Gemeenschap is geregeld door het decreet van 4 maart 1991 van de Franse
Gemeenschap betreffende de hulpverlening aan jongeren (BS 12 juni 1991).
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2.

Wat kan men verwachten van de SAJ 218 ?

De Service de l‟Aide à la jeunesse (SAJ) heeft als opdracht individuele hulpverlening te
verschaffen (die zeer divers kan zijn: opvoedkundige bijstand, huisvesting,
administratieve bijstand,…) en een preventieve algemene hulpverlening aan jongeren
in moeilijke of gevaarlijke situaties. De SAJ wordt geleid door de Adviseur* van de
jeugdbijstand, bijgestaan door een sociale dienst.
De S.A.J. kan in principe geen directe financiële bijstand verlenen maar
kan wel financieel instaan voor de begeleiding, de huisvesting,… door de
erkende diensten in het kader van de jeugdbijstand.
Onder de verantwoordelijkheid van de Adviseur van de jeugdbijstand onderzoekt de
sociale dienst van de SAJ samen met de geïnteresseerden de ontvangen
hulpaanvragen om enerzijds de aard van het probleem (gevaar of moeilijkheid) en
anderzijds de familiale en sociale omgeving van de jongere te evalueren.
De hoofdopdracht van de SAJ is de jongeren en de gezinnen informatie te geven en
hen door te verwijzen en te begeleiden naar algemene of specifieke sociale
hulpverlening (op het gebied van school, medische verzorging, juridische hulp,
psychologische hulp). Dikwijls is het niet genoeg om hen te oriënteren maar dient men
hen te begeleiden om zich ervan te vergewissen dat de aanvraag behandeld wordt
zoals het hoort. De Adviseur heeft eveneens de macht om elke overheidsdienst of
privé-dienst te interpelleren wanneer deze dienst weigert tussen te komen voor de
jongere of voor een gezin. Het gaat hier om een belangrijke opdracht die de
tussenkomst kan vergemakkelijken van diensten die eerder terughoudend zouden zijn
om tot actie over te gaan.
Vermits de hoofdopdracht van de SAJ erin bestaat om te verwijzen naar
de «eerstelijnsvoorziening », is het dus aangewezen om zich enkel tot de
SAJ te richten wanneer men geen oplossing gevonden heeft bij de andere
diensten die men gecontacteerd heeft.
3.

Tot welke SAJ dient men zich te richten ?

Er bestaat een SAJ in elk gerechtelijk arrondissement. De territoriale bevoegdheid wordt
bepaald door de verblijfplaats van de minderjarige; het gaat om de feitelijke
verblijfplaats.
Diensten voor hulpverlening aan jongeren in de Franse Gemeenschap (in
alfabetische orde):
Aarlen : Rue Netzer 1, bloc A, 2de verdieping • 6700 AARLEN • 063.22.19.93
Brussel : Rue de Commerce, 68A • 1080 BRUSSEL • 02.413.39.18
Charleroi : Rue de la Rivelaine, 7 • 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE •
071.27.73.00
Dinant : Rue E. Dupont, 24 • 5500 DINANT • 082.22.38.89
Huy : Rue du Marché, 31 • 4500 HUY • 085.25.54.23
Luik : Place Xavier Neujean, 1 • 4000 LUIK • 04.220.67.20
Marche : Avenue de la Toison d‟Or, 94 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE •
084.31.19.42
Bergen : Esplanade du Dragon, 411 • 7000 MONS • 065.39.58.50
Namen : Place Monseigneur Heylen, 4 • 5000 NAMUR • 081.23.75.75
Neufchâteau : Rue de la Victoire, 64 • 6840 NEUFCHATEAU • 061.41.03.80
Nijvel : Rue Cheval Godet, 8 • 1400 NIJVEL • 067.21.45.17
Doornik : Rue du Becquerelle, 21 • 7500 DOORNIK • 069.53.28.40
Verviers : Rue du Palais, 27 • 4800 VERVIERS • 087.29.90.30
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Bovendien is het telefoonnummer van 103 « Ecoute-Enfant » een dienst die antwoordt
op vragen van kinderen, adolescenten, maar ook van iedereen die vragen heeft of
ongerust is over zichzelf of over iemand anders wanneer het gaat om een kind. Het
nummer 103 dat gratis 24 uur op 24 beschikbaar is richt zich tot alle kinderen en
adolescenten die overdag, „s avonds of „s nachts met iemand willen praten omdat zij
zich niet goed voelen, omdat zij moeilijkheden hebben, zich eenzaam voelen, zich in
gevaar voelen … Men waarborgt de anonimiteit van de persoon die de dienst "EcouteEnfant" opbelt.
4.

Ten gunste van wie komt de SAJ tussen ?

De SAJ richt zich tot:
jongeren in moeilijkheden, evenals mensen die ernstige moeilijkheden ondervinden om
hun ouderlijke plichten te vervullen (dus ook de voogden);
elk kind wiens gezondheid of veiligheid in gevaar is of wiens opvoeding lijdt onder zijn
eigen gedrag of dat van zijn familie of naastbestaanden;
natuurlijke personen of rechtspersonen die jongeren hulp verlenen (door het uitvoeren
van individuele beslissingen van de communautaire of gerechtelijke overheden
betreffende hulpverlening aan jongeren en jeugdbescherming).
Een kind is een persoon jonger dan 18 jaar; een jongere is een persoon jonger dan 20
jaar op voorwaarde dat hij een hulpaanvraag heeft ingediend voor hij de leeftijd van
18 jaar bereikte.
Dit betekent dat in sommige gevallen de hulpverlening van de SAJ kan
voortduren tot de leeftijd van 20 jaar 219.
5.

Kan de SAJ tussenkomen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ?

Ja, de SAJ zal tussenkomen onder dezelfde omstandigheden en onder dezelfde
voorwaarden en zal dezelfde maatregelen nemen die van toepassing zijn op de
andere kinderen. De SAJ houdt dus geen rekening met de nationaliteit, de taal of het
administratief statuut (legaal of illegaal) van de minderjarige. Het principe van nietdiscriminatie wordt dus volledig geëerbiedigd.
Dikwijls worden jonge vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven
herverwezen naar de SAJ. Inderdaad bevinden zich meerdere van deze jongeren in
moeilijke situaties, omdat andere diensten weigeren hulp te verschaffen, of slechts een
beperkte hulp verlenen wegens het illegale verblijf van die jongeren. Het illegale verblijf
mag niet ingeroepen worden om hen de hulpverlening van de Gemeenschap te
weigeren, vermits de opdracht van de SAJ erin bestaat om hulp te verlenen «aan elke
minderjarige in moeilijkheden» op het grondgebied van het Koninkrijk.
6.

Welke specifieke hulpverlening kan de SAJ geven aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ?

De hulpverlening kan in verschillende vormen verleend worden in functie van de
omstandigheden. Er weze aan herinnerd dat de rechtstreekse tussenkomst van de
S.A.J. uitzonderlijk is en enkel gebeurt wanneer de andere diensten niet zijn
tussengekomen.
Voor minderjarige vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven dient er
gezorgd te worden voor huisvesting, schoolbezoek, opvoeding in het algemeen,
psycho-medische hulpverlening indien nodig…(voor de anderen die legaal op het
het decreet van 4 maart 1991 heeft ervoor gezorgd om de overgang te verzekeren van een minderjarige naar jonge
meerderjarigheid door de toepassing van het decreet uit te breiden tot personen van minder dan 20 jaar die een aanvraag
hebben gedaan voor hun 18de verjaardag. Maar in de geest van het decreet kan de jongere genieten van gespecialiseerde
hulp na zijn 18de verjaardag indien deze hulpverlening een voortzetting is van een hulpverlening die al bestond voor zijn
meerderjarigheid. Verlenging van de hulpverlening is dus uitzonderlijk en voorlopig. Zij kan samengaan met een tussenkomst van
het OCMW.
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grondgebied verblijven ziet het probleem er anders uit omdat de OCMW‟s nog minder
redenen hebben om hen bijstand te weigeren). In het kader van de actuele
opvangstructuur wordt de S.A.J. dikwijls benaderd om een oplossing te vinden voor de
huisvesting van NBMV die geen asielzoekers zijn (de asielzoekers worden
ondergebracht in de federale opvangcentra).
7.

Wie zijn de verschillende actoren van de hulpverlening aan jongeren ?

De Adviseur* van de hulpverlening aan jongeren is verantwoordelijk voor de dienst
hulpverlening aan jongeren (SAJ) van het gerechtelijk arrondissement. Zijn eerste
taak is om de aanvragen voor individuele hulpverlening te onderzoeken en de jongere of
zijn familie te verwijzen naar een bevoegde eerstelijnsdienst (OCMW, centrum voor
geestelijke gezondheidszorg, PMS centrum, Equipe SOS Enfants...). Hij staat
vervolgens de jongeren en hun familie bij met het ondernemen van de nodige stappen
met het oog op het bekomen van de gevraagde hulpverlening en coördineert de
opdrachten die dienen uitgevoerd te worden. Hij spreekt deze diensten aan wanneer zij
weigeren tussen te komen. Indien hij vaststelt dat geen enkele andere dienst of
particulier gepaste hulp kan verlenen aan de jongere kan hij bij uitzondering en
voorlopig, zolang de stappen die ondernomen zijn bij die dienst geen resultaat leveren,
de dienst hulpverlening aan jongeren opdragen om gepaste hulp te verlenen voor zo lang
als nodig (hij verleent dan gespecialiseerde hulp).
De directeur* voor de hulpverlening aan jongeren is verantwoordelijk voor de dienst
voor gerechtelijke bescherming (SPJ – zie hieronder bladzijden 321 en volgende).
Wanneer de vrijwillige hulpverlening niet kon verleend worden voert hij de gedwongen
hulpverlening uit die is opgelegd door de Jeugdrechtbank aan kinderen en jongeren die
in gevaar zijn. Hij zorgt ervoor dat de jongere en zijn familie deze maatregelen
respecteren. Hij komt ook tussen voor jongeren ten aanzien van wie beschermende
maatregelen zijn genomen door de Jeugdrechter omdat zij een strafbaar feit gepleegd
hebben (men spreekt van « een als misdrijf omschreven feit »).
De afgevaardigde is een sociale werker van SAJ of SPJ. Hij volgt de individuele
situaties op en onderzoekt en coördineert de hulpverlening.
De andere actoren (Openbaar Ministerie, jeugdrechtbank) komen tussen op
gerechtelijk niveau wanneer een maatregel dient te worden opgelegd of wanneer de
jongere een misdrijf heeft gepleegd. De advocaten vertegenwoordigen de kinderen en
helpen de jongeren in deze procedures. Zij kunnen ook de ouders helpen met de
verdediging van hun rechten.
8.

Hoe verloopt de procedure bij de SAJ ?

Aanvraag tot hulpverlening
Wanneer de minderjarige geen oplossing gevonden heeft bij de eerstelijnsdiensten kan
hij zich richten tot de dienst hulpverlening aan jongeren (SAJ) van het gerechtelijk
arrondissement waar hij verblijft (zie de lijst hierboven). In principe is er alle
werkdagen een permanentie verzekerd. Het beste is om telefonisch een afspraak te
regelen. In dringende gevallen kan de minderjarige dadelijk naar de SAJ gaan.
Eerste contact met een sociaal werker (afgevaardigde)
De minderjarige zal ontvangen worden door een afgevaardigde aan wie hij zijn situatie
kan uitleggen. De afgevaardigde zal luisteren naar zijn moeilijkheden en hem zijn
rechten, het kader en de opdrachten van de dienst uitleggen. Indien andere personen
hun ongerustheid hebben medegedeeld zal de afgevaardigde aan de minderjarige alles
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mededelen wat er over hem is medegedeeld aan de SAJ: wie de SAJ heeft
gecontacteerd om wat te zeggen en in welke context.
De afgevaardigde zal trachten een eerste evaluatie te maken van de toestand van de
minderjarige: heeft hij hulp nodig? In bevestigend geval, wie kan die hulp verschaffen?
Wat denkt de minderjarige er zelf over ? Wat denkt de voogd ?
Voorstel van algemene hulpverlening (oriëntatie)
Indien hulpverlening nodig is zal de afgevaardigde eerst samen met de minderjarige en
de voogd een oplossing zoeken of door tussenkomst van een dienst een oplossing
zoeken. Het gaat om diensten zoals: een dienst hulpverlening in open milieu (AMO*),
een wijkhuis, het OCMW, het PMS*centrum van de school van de minderjarige. Hij kan
hem eventueel ondersteunen bij de stappen die hij moet zetten om de hulpverlening te
bekomen waarop hij recht heeft. Bijvoorbeeld, indien de minderjarige recht heeft op
sociale hulpverlening van het OCMW moet de SAJ de jongere bijstaan om deze
hulpverlening te bekomen door hem te verwijzen naar het OCMW en indien nodig door
zijn aanvraag op te volgen. Indien de hulpaanvraag geweigerd wordt door het OCMW
moet de SAJ de jongere helpen om een beroep in te stellen bij de Arbeidsrechtbank.
Terwijl deze acties ondernomen worden kan de SAJ zelf hulp verlenen vermits alle
voorafgaande stappen gezet zijn. Deze hulpverlening is tijdelijk en zal beëindigd
worden wanneer het OCMW veroordeeld is om tussen te komen. Men spreekt van een
uitzonderlijke en voorlopige tenlasteneming.
Tenslotte dient de afgevaardigde ook elke dienst aan te spreken om informatie te
vragen over diens tussenkomst of over de weigering om tussen te komen voor de
jongere of voor diens ouders.
Indien nodig, gespecialiseerde hulpverlening
Indien deze oplossing niet volstaat en een directe tussenkomst van de S.A.J. nodig is
en indien de voogd en de minderjarige het eens zijn met de voorgestelde hulpverlening
zal de SAJ deze bewerkstelligen. Er wordt een dossier geopend voor de minderjarige.
Een afgevaardigde wordt aangesteld om een meer diepgaande evaluatie van de situatie
te doen en om een hulpvoorstel uit te werken samen met de minderjarige en eventueel
de voogd.
Indien de afgevaardigde informatie wil inwinnen bij de school of bij mensen die de
minderjarige kennen en die meer informatie kunnen geven met betrekking tot de
moeilijkheden (sociale werkers, opvoeders…), vraagt hij eerst toestemming aan de
minderjarige en de voogd. De jongere en zijn voogd moeten het eens zijn met dit
hulpvoorstel. Voor de uitvoering van dit hulpvoorstel kan de Adviseur van de
hulpverlening aan jongeren een beroep doen op een dienst of een particulier die
gespecialiseerde hulpverlening aan jongeren verleent (hetzij in het gezinsmilieu, hetzij
door een kortstondige of langere afzonderlijke huisvesting maar altijd met voorrang
aan het contact met het milieu van herkomst). Deze diensten zijn erkend door de
Regering van de Franse Gemeenschap (zie « Welke zijn de verschillende diensten voor
hulpverlening ? », bladzijde 297).
Voor de toegang tot de erkende instellingen voor hulpverlening aan de jeugd (er zijn 14
categorieën van diensten die elk een precieze en specifieke opdracht hebben) is er
toestemming nodig van de adviseur (behalve voor diensten voor hulpverlening in de
leefomgeving van de jongere die de enige diensten zijn die zonder mandaat
tussenkomen); enkel de adviseur (of in bepaalde omstandigheden de directeur van SPJ
of de jeugdrechter) kan de financiering toestaan van deze dienst voor een bepaalde
jongere.
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Bijvoorbeeld: een jongere wil zelfstandig gaan wonen maar zijn voogd meent dat hij
bijstand nodig heeft van een dienst voor begeleid zelfstandig wonen. Het heeft geen
zin om zich rechtstreeks te wenden tot een dergelijke dienst; inderdaad, indien deze
dienst erkend is door de Franse Gemeenschap zal hij de minderjarige en zijn voogd
terug verwijzen naar de adviseur om een mandaat te bekomen zodat de financiering van
de tussenkomst van de dienst gewaarborgd is.
Gedurende 2 à 3 maanden wordt de toestand geëvalueerd (dit verschilt naargelang het
arrondissement). In geval van hoogdringendheid kan een tussenkomst sneller gebeuren.
Op het einde van deze periode deelt de afgevaardigde aan de adviseur een schriftelijk
verslag mede waarin de hulpaanvraag, de ondernomen stappen en de hulpvoorstellen
worden beschreven. De adviseur zal dan alle personen die betrokken zijn bij de
hulpaanvraag oproepen en een hulpvoorstel doen waarvoor de toestemming van de
betrokkenen dient bekomen te worden: de jongere vanaf 14 jaar, de ouders, de
personen die de hoede uitoefenen over de minderjarige. Men ondertekent het
hulpvoorstel.
9.

Welke zij de verschillende diensten voor hulpverlening ?

Hier volgt de lijst van de 14 diensten die aan jongeren een gespecialiseerde
hulpverlening bieden220.
De AMO* – Services d'aide en milieu ouvert (hulpverlening in open milieu)
Opdrachten: een preventieve hulp bieden aan jongeren in hun leefomgeving. Deze
preventieve hulp bestaat uit:
Individuele hulpverlening: sociale en educatieve hulp die de persoonlijke ontplooiing van de
jongere in zijn sociale en familiale omgeving beoogt om te verhinderen dat er een breuk
ontstaat met deze omgeving (centraal daarbij staan luisterbereidheid, begeleiding en
bemiddeling);
communautaire hulpverlening: gericht op het welzijn van de jongere, met als doel de
sociale omgeving van de jongere te verbeteren, een globaal antwoord te bieden op
individuele problemen en een dynamiek van netwerk en sociale communicatie uit te werken;
collectieve hulpverlening : deze heeft als doel samen met de jongeren en in interactie met
hun sociale omgeving collectieve antwoorden op algemene of individuele problemen in te
leiden en te verwoorden.
De AMO* komen enkel tussen op vraag van de jongere, van zijn familie of van een
verwante en doen verslag over hun tussenkomst enkel aan deze mensen en niet aan de
jeugdrechter of aan de adviseur. Op deze diensten wordt dikwijls een beroep gedaan
om de begeleiding te verzekeren van niet-begeleide minderjarigen.
Voor de gegevens van de verschillende AMO* in de Franse Gemeenschap en per
gerechtelijk arrondissement, raadpleeg de website : www.cfwb.be/aide-jeunesse (dans
« contacts »).
De CAU – Centres d'accueil d'urgence (centra voor dringende opvang)
Opdrachten: deze centra bieden doorlopend collectieve opvang aan jongeren die
dringend hulp nodig hebben (opvang buiten de familiale omgeving).

Zie de arresten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de toekenning
van subsidies aan deze verschillende categorieën van diensten.
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Deze centra werken op mandaat van de adviseur, de directeur van de hulpverlening aan
jongeren, of de jeugdrechter. Het mandaat vermeldt de duur van de hulp (ten hoogste
20 dagen met mogelijkheid tot hernieuwing voor een nieuwe periode van 20 dagen).
De CPA – Centres de premier accueil (centra voor eerste opvang)
Opdrachten: een collectieve opvang organiseren voor 15 tot 20 jongeren die buiten hun
familiaal leefmilieu nood hebben aan een speciaal hulpbetoon en inzonderheid wanneer
zij voor de eerste keer geplaatst zijn of op het einde zijn van een eerste plaatsing in
een centrum voor dringende opvang.
Deze centra stellen voor iedere jongere een observatie-eindverslag op en een
oriëntatieproject waardoor zijn wederopneming in zijn familiaal leefmilieu wordt
aangemoedigd.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van
de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of van de jeugdrechter. Het mandaat
vermeldt de duur van de hulp (ten hoogste één maand met mogelijkheid tweemaal de
duur met 15 dagen te verlengen onder bepaalde voorwaarden).
De COO – Centres d'observation et d‟orientation (centra voor observatie en
oriëntering)
Opdrachten: de collectieve opvang van 10 tot 15 jongeren organiseren voor wie een
gespecialiseerde hulp buiten het familiaal leefmilieu vereist is omwille van
gedragsstoornissen.
Deze centra stellen voor iedere jongere een observatie-eindverslag op en een
oriëntatieproject waardoor zijn wederopneming in zijn familiaal leefmilieu wordt
aangemoedigd.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van
de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of van de jeugdrechter. Het mandaat
vermeldt de duur van de hulp (ten hoogste drie maanden met mogelijkheid tweemaal de
duur met ten hoogste 1 maand te verlengen).
De SAAE – Services d'accueil et d'aide éducative (diensten voor hulpverlening en
educatief optreden)
Opdrachten:
bezorgen sociaal-educatieve hulp in hun familiaal leefmilieu aan jongeren en families in
moeilijkheden;
organiseren de collectieve opvang en de opvoeding van jongeren die nood hebben aan
gespecialiseerde hulp buiten het familiale leefmilieu;
werken hulpprogramma‟s uit waardoor de wederopneming van de jongere in zijn familiaal
leefmilieu wordt aangemoedigd;
verzekeren de supervisie en de begeleiding van jongeren die autonoom wonen.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van
de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of van de jeugdrechter aan wie zij dienen
een verslag mede te delen.
De CAS – Centres d'accueil spécialisé (gespecialiseerde opvangcentra)
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Opdrachten: organiseren de collectieve opvang van 15 jongeren die een bijzondere en
gespecialiseerde hulp nodig hebben gelet op hun agressieve of gewelddadige
gedragingen, hun zware psychologische problemen of herhaaldelijk begane misdrijven.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van
de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of van de jeugdrechter. Het mandaat
vermeldt de nagestreefde doeleinden, de duur ervan en de aard van de verleende hulp.
De CAEV - Centres d'aide aux enfants victimes de maltraitance (Centra voor
hulpverlening aan mishandelde kinderen)
Opdrachten:
hebben als opdracht bestendig en desgevallend, dringend, een collectieve opvang van
jongeren te organiseren die een bijzondere en gespecialiseerde hulp nodig hebben gelet op
de mishandelingen waarvan zij het slachtoffer zijn of waarvan men de daadwerkelijkheid
vermoedt;
de centra werken eveneens aan de uitwerking en de begeleiding van programma‟s voor
hulpverlening die ten uitvoer kunnen gebracht worden op het einde van de opvang door de
centra met het oog op zijn familiale wederopneming of een poging om zelfstandig en onder
supervisie gehuisvest te zijn of de oriëntering van de situatie naar een andere dienst;
kunnen eveneens een sociaal-psychologische-pedagogische hulp bieden aan de personen die
de jongere feitelijk onder hun bewaring hebben.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur of de directeur voor de hulpverlening
aan de jeugd, of van de jeugdrechter. Het mandaat vermeldt de nagestreefde
doeleinden en de duur ervan (ten hoogste zes maanden).
De PPP – les «Projets Pédagogiques Particuliers» (diensten die een « bijzonder
opvoedingsproject » ten uitvoer brengen)
Opdrachten : deze categorie verenigt de diensten die bijzondere en uitzonderlijke
opvoedingsprojecten ten uitvoer brengen voor jongeren in moeilijkheden.
In functie van het project kunnen deze diensten werken zonder mandaat of op mandaat
van de adviseur of de directeur voor de hulpverlening aan de jeugd, of van de
jeugdrechter.
De SPF – Services de placement familial (diensten voor plaatsing in gezinnen)
Opdrachten:
Zorgen voor de opvang en de opvoeding door particulieren van kinderen die een
gespecialiseerde hulp buiten hun familiaal leefmilieu nodig hebben;
Organiseren de selectie van particulieren die kinderen kunnen opvangen;
Zorgen voor de supervisie en de pedagogische en sociale begeleiding van de pleeggezinnen;
ijveren voor het behoud van de persoonlijke betrekkingen tussen het kind, zijn ouders, zijn
broers en zusters behoudens indien dit niet mogelijk is of strijdig met het belang van het
kind;
programma‟s inzake hulpverlening in het werk te stellen met het oog op de wederopneming
van de kinderen in hun leefmilieu of in een project van zelfstandig begeleid wonen.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van
de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of van de jeugdrechter.
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De SP - Services de protutelle (diensten voor vervangende voogdij)
Opdrachten: zoeken en begeleiden van vervangende voogden, d.w.z. personen belast
met de uitoefening van het ouderlijk gezag over jongeren wiens ouders uit dat gezag
ontzet zijn.
Deze diensten werken op mandaat van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd.
De SPEP - Services de prestations éducatives et philanthropiques (diensten voor
opvoedkundige of filantropische prestaties)
Opdrachten: richten zich tot minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd en aan wie door de rechter de uitvoering van opvoedkundige of
filantropische prestaties is opgelegd (dikwijls genoemd « werk in het algemeen
belang »).
Deze diensten werken op mandaat van de jeugdrechter aan wie zij een verslag dienen
te bezorgen. Het mandaat vermeldt de redenen van de prestatie, de duur ervan en het
aantal uren van de prestatie.
De CJ – Centres de jour (dagcentra)
Opdrachten: aan jongeren educatieve hulp verlenen door de dagopvang en de
begeleiding in hun familiaal leefmilieu.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur of de directeur voor de hulpverlening
aan de jeugd, of van de jeugdrechter.
De SAIE – Services d'aide et d'intervention éducative (diensten voor hulpverlening en
educatief optreden)
Opdrachten: bezorgen aan de jongeren en aan hun familie een educatieve hulp in hun
familiaal leefmilieu of verlenen hulp inzake autonoom logement.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur of de directeur voor de hulpverlening
aan de jeugd, of van de jeugdrechter.
De COE – Centres d'orientation éducative (centra voor opvoedkundige voorlichting)
Opdrachten: aan de jongere, zijn ouders of aan zijn leefgenoten een sociale,
educatieve en psychologische begeleiding bezorgen in hun sociaal-familiaal leefmilieu of
na de begeleiding aan de jongere autonomie bieden.
Deze centra werken op mandaat van de adviseur of de directeur voor de hulpverlening
aan de jeugd, of van de jeugdrechter aan wie zij verslagen dienen over te maken. Het
mandaat vermeldt de nagestreefde doeleinden en de duur van de hulpverlening (ten
hoogste één jaar - hernieuwbaar).
10. Wat te doen wanneer de voogd een uitnodiging ontvangt van de SAJ ?

Indien de SAJ de voogd aanschrijft m.b.t. de minderjarige zonder dat deze een
hulpaanvraag heeft ingediend betekent dit dat de SAJ ongerust is over de toestand
van de minderjarige. Het zou kunnen dat de aandacht van de SAJ op bepaalde zaken
werd getrokken door een bepaalde dienst (bijvoorbeeld door een PMS centrum, een
OCMW), de school). In andere situaties heeft het Openbaar Ministerie een dossier
geopend en vraagt aan SAJ om hulpverlening aan de minderjarige. De SAJ is belast
met het contacteren van de voogd, de situatie van de minderjarige samen met de
voogd te bekijken en te evalueren of een gespecialiseerde hulpverlening nodig is. De
voogd kan zijn advies geven m.b.t. elk hulpvoorstel. De toestemming van de voogd is
nodig wanneer het gaat om hulpverlening aan een kind van minder dan 14 en ook
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voor een jongere die ouder is dan 14 jaar wanneer het gaat om een maatregel van
bewaring (plaatsing in een centrum).
11. Zijn de minderjarige en de voogd verplicht om gevolg te geven aan die uitnodiging ?

Neen, noch de ene noch de andere zijn daartoe verplicht. Nochtans zullen zij, indien zij
er geen gevolg aan geven, niet op de hoogte gesteld worden van de ongerustheid
van de SAJ, en kunnen zij hun advies niet geven over de situatie en dus niet echt
meewerken aan het zoeken naar een oplossing voor de minderjarige.
Daarenboven, indien er echt onrustwekkende berichten zijn die aan de SAJ zijn
medegedeeld zal de adviseur aandringen op een vergadering. Lukt dit niet, dan zal hij
misschien het Openbaar Ministerie bij de jeugdrechtbank mededelen dat hij
onmogelijk de situatie kan onderzoeken.
Indien de afspraak niet past in het tijdschema van de voogd kan hij de SAJ
contacteren om een nieuwe afspraak te maken of vragen dat de vergadering bij hem
thuis plaatsvindt.
12. Quid indien de minderjarige in gevaar is en hij de hulpvoorstellen weigert ?

Indien de adviseur de mening is toegedaan dat een kind ouder dan 14 jaar in ernstig
gevaar is en indien hij of zijn voogd hulpvoorstellen weigert, kan de adviseur voor de
hulpverlening aan jongeren dit mededelen aan het Openbaar Ministerie bij de
jeugdrechtbank (indien de minderjarige jonger is dan 14 jaar moet hij deelnemen aan
het beslissingsproces maar dient niet formeel in te stemmen).
De adviseur schrijft een brief waar hij in bijlage een synthese geeft, d.w.z. een schriftelijk
verslag dat door de afgevaardigde werd geschreven dat vermeldt:
de elementen die volgens de adviseur aantonen dat men hier te doen heeft met een
gevaarlijke situatie;
de stappen die ondernomen zijn door de SAJ en de hulpvoorstellen;
het gevolg dat hieraan gegeven is en meer in het bijzonder de weigering om het
hulpvoorstel uit te werken.
In de geest van het decreet moet deze verwijzing naar het Openbaar Ministerie door
de adviseur uitzonderlijk blijven (want dit leidt tot gedwongen hulpverlening). Hij moet
dus al het mogelijke doen om een hulpverlening uit te werken waar men het mee eens
is. Indien de situatie werkelijk ernstig is (de fysieke en psychische integriteit is ernstig
bedreigd door het gedrag van de minderjarige of door het gedrag van personen die
hem ten laste hebben – art. 39 van het decreet van 4/3/91) kan deze verwijzing plaats
hebben. Indien deze twee voorwaarden niet vervuld zijn dient de adviseur gewoon
vast te stellen dat de overeengekomen hulpverlening niet kan uitgewerkt worden en
stelt hij een einde aan zijn tussenkomst).
13. Wat is de rol van het Openbaar Ministerie bij de jeugdrechtbank betreffende kinderen of jongeren in
gevaar ?

Wanneer de SAJ een dossier heeft overgemaakt aan het Openbaar Ministerie zal een
substituut van de Procureur des Konings * het dossier onderzoeken en de situatie
evalueren. Indien hij meent dat de fysieke en psychische integriteit van de minderjarige
in ernstig gevaar is en de weigering tot samenwerking blijkt zal hij de tussenkomst
vragen van de jeugdrechtbank. Hier betreedt men het terrein van de gedwongen
hulpverlening. Hij kan ook het dossier klasseren indien naar zijn mening er geen
gevaarlijke situatie is ontstaan die een opgelegde maatregel rechtvaardigt of verwijzen
naar een sociale eerstelijnsdienst indien dit hem aangewezen lijkt.
Het Openbaar Ministerie heeft ook een rol te spelen wanneer de jeugdrechter bij
hoogdringendheid een tijdelijke hulpverlening beveelt (zie hieronder).
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14. Wat te doen in geval van ernstig gevaar en de noodzaak om dringend op te treden van het Openbaar
Ministerie bij de jeugdrechtbank betreffende kinderen of jongeren in gevaar ?

In geval van ernstig gevaar dat een dringende huisvesting van de minderjarige buiten
zijn familiaal leefmilieu rechtvaardigt (bijvoorbeeld ingeval van zware mishandeling
door zijn omgeving), zal de SAJ trachten de minderjarige en de mensen uit zijn
leefmilieu te ontmoeten om samen met hen een oplossing te zoeken. Indien dit niet
mogelijk is en er geen akkoord tot stand komt en de jongere in ernstig gevaar is kan het
Openbaar Ministerie de jeugdrechter verzoeken om een voorlopige maatregel van
bewaring te treffen. In Wallonië zal deze maatregel gelden voor 14 dagen en die
periode kan verlengd worden tot 60 dagen (voor Brussel, zie bladzijde 321). Tijdens deze
termijn wordt de jongere uitgenodigd om samen met de SAJ een oplossing te zoeken
m.b.t. tot een voor allen aanvaardbare hulp. Het doel hiervan is om voor zover mogelijk
altijd voorrang te geven aan deze vorm van hulpverlening. In Brussel zal de rechter in
geval van een gevaarlijke situatie het dossier open houden tot op de dag dat hij besluit
het af te sluiten of tot aan de meerderjarigheid van de jongere.
15. Welke zijn de bevoegdheden van de Jeugdrechtbank in het kader van het decreet van de Franse
Gemeenschap betreffende hulpverlening aan de jeugd in Wallonië (voor Brussel, zie hieronder bladzijde 321)?

Het decreet inzake hulpverlening aan de jeugd beoogt dus de vormen van
hulpverlening waaraan de jongere en het gezin hun toestemming en medewerking
willen verlenen uit de gerechtelijke sfeer te halen. De tussenkomst van de
jeugdrechtbank dient dus enkel in uitzonderlijke gevallen te geschieden.
De rechtbank treedt enkel op verzoek van het Openbaar Ministerie op (zij kan niet op
eigen initiatief handelen of gevat worden door een particulier):
Indien er een gevaarlijke situatie ontstaan is en de voorgestelde hulp geweigerd wordt
of niet benut wordt (art. 38 van het decreet van 4/3/91);
Deze beslissing leidt tot de jeugdrechter die één van de volgende maatregelen kan
nemen:
het kind in zijn leefmilieu behouden en het onderwerpen aan een begeleiding van
educatieve aard;
het kind onttrekken aan zijn leefmilieu en het toevertrouwen aan een instelling voor
educatieve huisvesting;
een jongere die ouder is dan 16 jaar toelaten om zelfstandig te verblijven.
De directeur van de hulpverlening aan de jeugd zal de maatregel uitvoeren in de
praktijk (zie hieronder bladzijde Erreur ! Signet non défini.).
Wanneer er een ernstige gevaarlijke situatie ontstaan is en het dringend noodzakelijk
is om een kind te onttrekken aan zijn familiaal leefmilieu (art. 39 van het decreet van
4/03/91.
Verder heeft de rechter in Wallonië de bevoegdheid om te beslissen over de
betwistingen betreffende de maatregelen die genomen zijn door de adviseur of de
directeur voor hulpverlening aan de jeugd (art. 37 van het decreet van 4/03/91): elke
partij (de jongere, de voogd, …) kan de jeugdrechtbank vatten om deze te verzoeken
te beslissen over betwistingen betreffende de toekenning, de weigering van
toekenning en de uitvoeringswijze van een maatregel van individuele hulp ; de rechter
zal eerst trachten een verzoening te bewerkstelligen; indien dit niet lukt zal hij een
beslissing nemen en de zaak verwijzen naar de S.A.J. of naar de S.P.J.
Wanneer het Openbaar Ministerie de zaak voor de jeugdrechtbank brengt zal er een
datum vastgesteld worden waarop de zitting zal plaatsgrijpen en zal de minderjarige
opgeroepen worden. Er wordt altijd een advocaat aangesteld om de minderjarige bij
te staan (het kan gaan om de advocaat die aangesteld is om de minderjarige tijdens
de hele procedure bij te staan,… ; maar indien deze advocaat deze materie niet goed
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kent kan men het Bureau voor Juridische Bijstand verzoeken om een andere advocaat
die gespecialiseerd is in jeugdrecht aan te stellen). De jeugdrechtbank zal eerst het
dossier onderzoeken. Zij kan aanvullende onderzoeken of een deskundigenonderzoek
bevelen.
16. Hoe verloopt een zitting voor de jeugdrechtbank ?

Procedure gegrond op artikel 38 van het decreet (gevaarlijke situatie en geen akkoord
bij de S.A.J.): Wanneer het Openbaar Ministerie (afdeling jeugd) een vordering instelt
bij de jeugdrechtbank zal een openbare zitting worden gehouden waartoe de
minderjarige en zijn voogd worden opgeroepen. Een advocaat zal ambtshalve worden
aangesteld om de minderjarige te verdedigen. De rechter zal eerst het dossier
onderzoeken. Hij kan aanvullende onderzoeken of een deskundigenonderzoek
bevelen.
De rechter zal uitspraak doen in een volgende zitting: ofwel vindt hij dat de dwang niet
nodig is; in dat geval legt hij geen enkele maatregel op en klasseert het dossier, ofwel
meent hij dat een maatregel dient te worden opgelegd. Het vonnis zal niet naar de
minderjarige noch naar de voogd worden gezonden. Het is dus nodig dat de voogd
aanwezig is ter zitting wanneer de rechter uitspraak doet of dat de voogd zich naar de
griffie begeeft om een afschrift van het vonnis te bekomen.
Procedure gegrond op artikel 39 van het decreet (gevaarlijke situatie en dringendheid
om het kind te onttrekken aan zijn leefmilieu): gelet op de hoogdringendheid zal men
niet wachten op een openbare zitting maar de rechter zal elke betrokken persoon
oproepen om te verschijnen in zijn kantoor; hij zal zich een mening vormen op grond
van alle gegevens die hem werden medegedeeld en zal dadelijk beslissen of de
minderjarige aan zijn leefmilieu dient te worden onttrokken of niet en het kind dus aan
een particulier of aan een instelling dient te worden toevertrouwd. Zijn beschikking zal
aan de minderjarige en zijn voogd overhandigd worden (of hen later toegezonden
worden). Vervolgens zal men de minderjarige en zijn voogd verwijzen naar de S.A.J.
die over 14 dagen beschikken om een onderzoek te doen en een hulpvoorstel te
doen waar men het mee eens is (deze termijn kan met 60 dagen verlengd worden bij
beschikking van de jeugdrechter).
Op het einde van deze termijn zal er een hulpvoorstel zijn uitgewerkt door de adviseur,
of het Openbaar Ministerie zal de zaak voor de jeugdrechter brengen op grond van
artikel 38 (zie hierboven) opdat een maatregel voor een periode van 1 jaar zou worden
genomen. Indien binnen de 74 dagen geen enkele nieuwe beslissing is genomen zal
de beschikking tot plaatsing een einde nemen.
Indien de minderjarige het niet eens is met het vonnis (of de beschikking) kan hij binnen
de 15 dagen vanaf de uitspraak beroep aantekenen (of binnen de 15 dagen vanaf de
overhandiging van de beschikking)
De rol van de jeugdrechter blijft dezelfde of de minderjarige nu wettelijk of illegaal
verblijft op het grondgebied.
17. Wat is het gevolg van een door de jeugdrechter genomen maatregel op de verblijfssituatie van de
minderjarige vreemdeling ?

Het optreden van de jeugdrechter verandert niets aan de verblijfssituatie van de
betrokken jongere. Of hij nu onwettig op het grondgebied verblijft (wat op zich geen
misdrijf is dat het optreden van de rechtbank rechtvaardigt) of wettig is niet pertinent.
Het is de persoonlijkheid van de jongere, zijn leefmilieu, zijn concrete situatie … die
bepalend is voor de maatregel die de rechter zal opleggen.
Een door de jeugdrechter genomen beschermingsmaatregel kent aan de minderjarige
geen verblijfstitel toe maar in de praktijk kan zij een invloed hebben op de beslissingen
van de Dienst Vreemdelingenzaken.
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18. Wat is de rol van de directeur dienst gerechtelijke bescherming (SPJ) met betrekking tot jongeren in
gevaar ?

De directeur* van de dienst gerechtelijke bescherming (SPJ) treedt op wanneer de
jeugdrechter een maatregel heeft genomen. Hij voert de aan de minderjarige
opgelegde maatregel uit. Hij roept de minderjarige op wanneer hij het vonnis dat de
maatregel oplegt heeft ontvangen.
Wanneer het kinderen en jongeren betreft die in gevaar zijn roept de directeur de
jongere en zijn voogd op wanneer hij het vonnis van de jeugdrechtbank heeft
ontvangen dat een maatregel oplegt m.b.t. de gevaarssituatie waarin de jongere
verkeert. Hij zal de maatregel concreet uitvoeren. Zijn beslissingen betreffen
bijvoorbeeld:
de keuze van een dienst om hulp te verlenen in het leefmilieu van de jongere;
de plaatsing van het kind of de jongere bij een familielid, in een pleeggezin of in een
instelling;
de frequentie van de contacten met de naastbestaanden.
De duur van de maatregel: het vonnis van de jeugdrechtbank is geldig voor één jaar
maar het kan herzien worden tijdens dit jaar en indien nodig gewijzigd worden (volgens
dezelfde procedure, namelijk op vordering van het Openbaar Ministerie). Tijdens deze
éénjarige periode kan de directeur van de hulpverlening aan de jeugd de genomen
maatregel wijzigen (hij moet altijd zijn beslissing motiveren), maar slechts binnen de
grenzen van het vonnis (hij kan dus geen beslissing tot behoud in het familiaal leefmilieu
vervangen door een plaatsing).
Het vonnis kan ook hernieuwd worden na een jaar indien de omstandigheden dit
rechtvaardigen. De afgevaardigde en de directeur van de hulpverlening aan de
jeugd evalueren de situatie. De directeur deelt een verslag mede aan de
jeugdrechtbank. Deze beslist in openbare zitting of de maatregel dient te worden
hernieuwd.
De directeur kan voorstellen om het dossier af te sluiten indien hij meent dat de
maatregel niet meer nodig is omdat de gevaarssituatie niet meer bestaat. De directeur
kan de jeugdrechtbank verzoeken om het vonnis niet meer te hernieuwen na een jaar
om dezelfde redenen. Tenslotte eindigt zijn optreden ambtshalve wanneer de jongere
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Indien de jongere echter wenst dat de
hulpverlening wordt voortgezet na zijn 18de jaar kan hij hulp vragen aan de SAJ. Hij
moet zijn aanvraag schriftelijk indienen bij de adviseur bij de hulpverlening aan de
jeugd ten laatste een maand voor hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
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ii) In de Vlaamse Gemeenschap221
1.

Bijzondere Jeugdbijstand in de Vlaamse Gemeenschap

Zie dienstnota 2006-01 van 21 maart 2006 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, betreffende de opvang van nietbegeleide buitenlandse minderjarigen in de Bijzondere Jeugdzorg en mededeling van
15 juni 2006 betreffende de interpretatie van de dienstnota 2006-01.
Jeugdzorg beoogt de ontplooiingskansen van minderjarigen en hun welzijn en
gezondheid te bevorderen. Dit realiseert men door samen te werken met hun ouders,
hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving.
De Bijzondere Jeugdbijstand bestrijkt een specifiek/bijzonder deel van de jeugdzorg. Zij
richt zich op die situaties die indicaties bevatten van bedreiging op het gebied van
rechten en ontplooiingskansen en stelt zich tot doel deze rechten en
ontplooiingskansen te vrijwaren.
De Bijzondere Jeugdbijstand (of BJB) in de Vlaamse Gemeenschap wordt geregeld
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de
decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (BS 8.V.1990, err. BS 20.VI.1990).
Voor wat betreft de maatregelen die kunnen genomen worden ten aanzien van
jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd is de Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming (B.S. 15.IV.1965, err. 19.V.1965) van toepassing.
De Bijzondere Jeugdbijstand werkt binnen het geheel van de jeugdzorg met
minderjarigen in problematische opvoedingssituaties en/of met minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - evenals voor de gezinnen waartoe zij
behoren - een kwaliteitsvolle hulpverlening uit, met als doel hun rechten en
ontplooiingskansen te vrijwaren.
Het predikaat "bijzonder" in de Bijzondere Jeugdbijstand wijst er op dat het om een
apart hulpaanbod gaat dat pas in werking treedt wanneer zij een meerwaarde geeft
aan de algemene basisvoorzieningen. In het kader van de jeugdzorg neemt de
Bijzondere Jeugdbijstand een 2°-lijnspositie in.
De Bijzondere Jeugdbijstand treedt pas op wanneer het netwerk van een
cliënt(systeem) en het aanbod van de (jeugd)hulpverlening het opnemen van rechten
en het behouden van ontplooiingskansen niet meer op afdoende wijze waarborgen.
De Bijzondere Jeugdbijstand blijft beroep doen op de verantwoordelijkheid van het
cliëntsysteem en de aanbieders van (jeugd)hulp.
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geldt hierbij steeds
als referentiekader.
De Bijzondere Jeugdbijstand bestaat uit een luik vrijwillige jeugdbijstand en een luik
gerechtelijke jeugdbijstand.
De vrijwillige jeugdbijstand is de dienstverlening die wordt verstrekt op vraag van de
ouders/voogd of het kind/de minderjarige zelf, of die op zijn minst hun akkoord
wegdraagt. Het is het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg dat de hulp en/of de bijstand
op vrijwillige (of, onderhandelde) basis organiseert.
In de gerechtelijke jeugdbijstand gaat het om afdwingbare maatregelen die door de
Jeugdrechter worden genomen.
Binnen het continuüm van vrijwillige tot gedwongen hulpverlening vervullen de sociale
diensten van de Vlaamse Gemeenschap de volgende kerntaken:
221

De hulpverlening aan jongeren in de Franse Gemeenschap is geregeld door het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap
betreffende de hulpverlening aan jongeren (BS 12 juni 1991).
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zij zijn aanspreekpunt inzake
o minderjarigen in problematische opvoedingssituaties
maatschappelijke noodzaak (mogelijk) een rol speelt;

(POS)

waarin

o de hulpverlening aan minderjarigen die als misdrijf omschreven feiten (MOF)
pleegden;


2.

zij onderzoeken/screenen dergelijke situaties, diagnosticeren, indiceren hulp,
bemiddelen, concretiseren deze hulp via toewijzing, volgen de hulpverlening op,
evalueren deze hulp en sturen ze bij waar nodig.
De vrijwillige hulpverlening

1. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
A. Taken
De taken van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg zijn tweeledig:
o het organiseren van individuele hulpverlening voor minderjarigen, minderjarigen
en ouders;
o het voeren van een algemene preventie vanuit een brede bekommernis voor
de jeugdwelzijnsproblematiek.
Doelgroep van de Bijzondere Jeugdbijstand zijn minderjarigen van wie de fysieke
integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het
gedrang komen ten gevolge van de problematische opvoedingssituatie waarin zij
leven in het gezin, in de school of in het brede netwerk van maatschappelijke
interacties.
In Vlaanderen zijn negentien Comités voor Bijzondere Jeugdzorg werkzaam, één per
bestuurlijk arrondissement. De eigenlijke dienstverlening gebeurt door consulenten van
de sociale dienst van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. De consulenten
verstrekken advies, organiseren overleg tussen ouders en kinderen of werken een
concreet hulpvoorstel uit.
Hulpverleners, diensten en voorzieningen voor kinderen, maar ook individuele burgers
kunnen tijdens de kantooruren beroep doen op de sociale dienst van het Comité.
B. Individuele hulpverlening
Het Bureau van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg behartigt de individuele
hulpverlening en heeft 2 opdrachten:
o concreet vorm geven aan de dienst- en hulpverlening in problematische
opvoedingssituaties.
Deze daadwerkelijke bijstand en hulp wordt niet
rechtstreeks door het Bureau georganiseerd, maar via de door de Bijzondere
Jeugdbijstand erkende voorzieningen.
o aan de parketmagistraten, belast met jeugdzaken, garanties bieden dat
daadwerkelijke bijstand en hulp zal worden aangeboden aan minderjarigen
en hun ouders. Op hun vraag dient het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg hen
mee te delen of de hulpverlening effectief werd aangevat, nog wordt
voortgezet, dan wel werd beëindigd.
De voorbereiding en de praktische uitvoering van de beslissingen van het Comité voor
Bijzondere Jeugdbijstand betreffende de individuele hulpverlening ligt dus bij de sociale
dienst voor Bijzondere Jeugdbijstand. Deze dienst is de draaischijf van de dienst- en
hulpverlening van de Bijzondere Jeugdbijstand. De consulenten organiseren de
hulpverlening en werken de hulpverleningsprogramma's uit. Zij werken hiervoor samen
met andere diensten en voorzieningen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over
een hulpvraag met financiële gevolgen ligt bij het Bureau van het Comité.
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De inschatting (of weging) van een “problematische opvoedingssituatie” bepaalt
mede het al dan niet inzetten van hulpaanbod uit de Bijzondere Jeugdbijstand.
Ook voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen is de problematische
opvoedingssituatie het centrale begrip.
Aanmeldingen van niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen worden dan ook op dezelfde wijze als andere
aanmeldingen behandeld.
Louter het feit dat een minderjarige zich als “niet-begeleide buitenlandse minderjarige”
bij een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg aanmeldt (of door zijn voogd als dusdanig
aangemeld wordt), volstaat niet om zijn/haar situatie als een “problematische
opvoedingssituatie” te bestempelen.
Tevens dient er op gewezen dat ook niet-begeleide buitenlandse minderjarigen recht
hebben op vrijwillige, onderhandelde hulpverlening. Het feit dat de ouders “niet
gekend” zijn, kan niet gelijkgesteld worden met het ontbreken van ouderlijke
toestemming, en kan daarom geen motivatie zijn voor een automatische
doorverwijzing
van
niet-begeleide
buitenlandse
minderjarigen
naar
de
Bemiddelingscommissie of naar het Parket.
In de omzendbrief WEL 99/06 (d.d. 30 juni 1999) maakte de Vlaamse minister een
tweedeling tussen de asielaanvragers en de niet-asielaanvragers. De opvang van
minderjarige asielzoekers werd als een federale bevoegdheid geduid.
In het principeakkoord tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen d.d. 31
maart 2003222 werd opnieuw bevestigd dat Fedasil voor de opvang van een nietbegeleide minderjarige asielzoeker de toewijzing aan een federaal opvangcentrum of
een AMA-LOI coördineert.
Dit geldt nu nog steeds.
Zoals bepaald in de Federale wetgeving223 is de voogd er mee belast de nietbegeleide minderjarige te vertegenwoordigen.
Bepalingen in de gecoördineerde decreten of in de besluiten van de Vlaamse
Regering inzake organisatie en werking van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en
de Sociale Diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbanken, en de
oprichting en werkwijze van de Bemiddelingscommissies, die betrekking hebben op de
vertegenwoordiger van de minderjarige zijn dan ook onverminderd van kracht m.b.t.
de voogden.
Van de voogd kan dialoog, engagement en actieve participatie verwacht worden
aan de door de Bijzondere Jeugdbijstand georganiseerde hulpverlening. Dit
veronderstelt
ondermeer
betrokkenheid
bij
het
opmaken
van
het
hulpverleningsprogramma, bij evaluatiemomenten, enz.
C. Bevoegdheid
De verblijfplaats van de minderjarige bepaalt in eerste instantie de bevoegdheid van
het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg224.
Aangezien de niet-begeleide buitenlandse minderjarige in het merendeel van de
gevallen (nog) niet over een verblijfplaats beschikt, is de regel dat het Comité in het
arrondissement van de woonplaats van de voogd bevoegd is voor het dossier.

Principeakkoord tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen inzake de opvang en voogdij van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen d.d. 31 maart 200, ondertekend door Vice-premier en Minister van Maatschappelijke Integratie, Johan Vande Lanotte, de Minister
van Justitie, Marc Verwilghen, de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels, en de Minister van Welzijn van de Franse Gemeenschap, Nicole
Maréchal.
223 Programmawet 24 december 2002, Hoofdstuk 6. Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (B.S. 31.XII.2002). Koninklijk Besluit van
22-12-2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de programmawet van 24
december 2002 (B.S. 29-I-2004).
224 Art. 4, §1 en 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 betreffende de organisatie en werking van de Comités voor
Bijzondere Jeugdzorg.
222
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Voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen waarvoor (nog) geen voogd is
aangeduid, wordt de bevoegdheid van het Comité bepaald door de plaats waar de
minderjarige wenst te verblijven.
D. Hulpverlening door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
Kenmerken van de hulpverlening door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
Bij de indicatiestelling en de (voorbereiding van de) toewijzing van de hulp baseert het
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg zich op de eigen vaststellingen uit het caseonderzoek en laat het zich leiden door de werkingsbeginselen en principes die in de
Gecoördineerde Decreten zijn vastgelegd.
Een interventie van de Bijzondere Jeugdbijstand moet steeds een hulpverlenende
finaliteit hebben.
De dienstverlening wordt verstrekt op vraag van de ouders of de minderjarige zelf, of
minstens met hun akkoord. Kinderen beneden de leeftijd van veertien jaar worden
gehoord wanneer zij betrokken zijn in een probleemsituatie waarvoor een oplossing
wordt gezocht.
Vanaf veertien jaar is hun instemming vereist wanneer een
hulpaanbod wordt voorgesteld.
Mogelijke hulpverlening door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
Het eigenlijke hulpverleningsaanbod kan bestaan in:
o het versterken van de draagkracht van de minderjarige en van het gezin
waartoe hij behoort;
o begeleiding door een erkende voorziening of bij uitzondering, door de sociale
dienst zelf, voor een verlengbare termijn van hoogstens één jaar;
o deelname van de minderjarige, eventueel samen met degenen die het
ouderlijk gezag over hem uitoefenen of die hem onder hun bewaring hebben,
aan een opvoedend project, georganiseerd door een organisatie die daartoe
een overeenkomst heeft afgesloten met de bevoegde Vlaamse minste, voor
een niet-verlengbare termijn van hoogstens zes maanden;
o bezoek van de minderjarige aan een erkende semi-residentiële voorziening
(dagcentrum), voor een verlengbare termijn van hoogstens één jaar;
o zelfstandig wonen onder begeleiding van een erkende voorziening, voor een
verlengbare termijn van hoogstens één jaar.
Dit slechts mogelijk voor
minderjarigen van minstens 17 jaar die over voldoende inkomsten zullen
beschikken;
o op kamer wonen onder het permanente toezicht van een erkende voorziening,
voor een verlengbare termijn van hoogstens één jaar. Ook dit is maar mogelijk
voor minderjarigen van minstens 17 jaar;
o begeleiding door een erkende voorziening voor onthaal en oriëntatie
(O.O.O.C.), voor een éénmaal verlengbare termijn van hoogstens 30 dagen;
o begeleiding door een erkende voorziening voor observatie (O.O.O.C.), voor
een éénmaal verlengbare termijn van hoogstens 60 dagen;
o toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon of gezin, onder begeleiding van
een erkende voorziening, of, bij uitzondering, van de sociale dienst zelf, voor
een verlengbare termijn van hoogstens één jaar;
o bij uitzondering, toevertrouwen aan een erkende residentiële voorziening of
daarmee gelijkgestelde voorziening(begeleidingstehuis, gezinstehuis), voor een
verlengbare termijn van hoogstens één jaar. De Gemeenschapsinstellingen
voor Bijzondere Jeugdbijstand zijn niet begrepen in deze residentiële
voorzieningen.
Het behoort niet tot de taken van deze instellingen
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minderjarigen geplaatst door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg op te
vangen.
o toevertrouwen aan een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling
van een ziekenhuis, als dat na psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt, voor
een verlengbare termijn van hoogstens één jaar.
Voorzetting van de hulpverlening bij meerderjarigheid op 18 jaar
Aan minderjarigen die vóór de leeftijd van achttien jaar deelnemen aan een
opvoedend project, georganiseerd door het Comité of opgelegd door de
Jeugdrechtbank kan, nadat zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, worden
toegestaan om nog gedurende ten hoogste zes maanden verder aan het project deel
te nemen.
Aan minderjarigen voor wie door het Comité bijstand en hulp werd georganiseerd of
aan wie door de Jeugdrechtbank een maatregel werd opgelegd kunnen, na het
beëindigen van de bijstand en hulp of van de maatregel en ten vroegste vanaf de
leeftijd van achttien jaar, verder bijstand en hulp worden toegestaan onder de hierna
genoemde vormen en met inachtneming van de hierna bepaalde maximumleeftijden:
1° tot de leeftijd van ten hoogste twintig jaar onder permanent toezicht op kamer
wonen;
2° tot de leeftijd van ten hoogste twintig jaar verblijven bij een betrouwbaar persoon of
gezin;
3° tot de leeftijd van ten hoogste twintig jaar verblijven in een geschikte open inrichting;
4° tot de leeftijd van ten hoogste eenentwintig jaar onder begeleiding zelfstandig
wonen.
De minderjarige dient daartoe een gedateerde en ondertekende schriftelijke
aanvraag in bij het Bureau van het bevoegde Comité. De sociale dienst van het
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg stelt een onderzoek in naar de wenselijkheid van
een voortgezette hulpverlening. De consulent van de sociale dienst hoort alle
betrokken partijen, met inbegrip van de minderjarige. Hij brengt daarover verslag uit bij
het Bureau en motiveert desgevallend de wenselijkheid van de verderzetting van de
hulpverlening in het kader van de bijzondere jeugdbijstand. Het Bureau kan het
voorstel tot verderzetting van de hulpverlening bekrachtigen voor een hernieuwbare
termijn van ten hoogste zes maanden, zonder evenwel de maximumleeftijd te
overschrijden.
E. Adressen Comités Bijzondere Jeugdzorg in de Vlaamse Gemeenschap
Regio Antwerpen
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen,
Frankrijklei 38, 2000 ANTWERPEN
Tel.: 03-205 60 20
Fax: 03-231 95 83
E-mail: cbj.antwerpen@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Mechelen,
Zwartzustersvest 21, 2800 MECHELEN
Tel.: 015-28 68 40
Fax: 015-28 68 45
E-mail: cbj.mechelen@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Turnhout,
Graatakker, 89, 2300 TURNHOUT
Tel.: 014-63 93 33
Fax: 014-63 93 30
E-mail: cbj.turnhout@vlaanderen.be
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Regio Limburg
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Hasselt,
Thonissenlaan 90, 3500 HASSELT
Tel.: 011-26 40 50 (niet meer in gebruik)
Fax: 011-22 96 02
E-mail: cbj.hasselt@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Maaseik,
Walstraat 21 bus 1, 3680 MAASEIK
Tel.: 089-56 00 40
Fax: 089-56 00 51
E-mail: cbj.maaseik@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Tongeren,
Schuttersgang 38, 3700 TONGEREN
Tel.: 012-39 05 20 (niet meer in gebruik) - Fax: 012-23 97 92
E-mail: cbj.tongeren@vlaanderen.be
Regio Oost-Vlaanderen
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Aalst,
Keizersplein 40A, bus 2, 9300 AALST
Tel.: 053-76 87 10
Fax: 053-76 87 46
E-mail: cbj.aalst@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Dendermonde,
Noordlaan 111 bus 2, 9200 DENDERMONDE
Tel.: 052-25 07 60
Fax: 052-21 32 72
E-mail: cbj.dendermonde@wvg.vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Gent-Eeklo,
F. Lousbergskaai 106 bus 20, 9000 GENT
Tel.: 09-235 32 00
Fax: 09-235 32 39
E-mail: cbj.genteeklo@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Oudenaarde,
Doornikse Heerweg 136, 9700 OUDENAARDE
Tel.: 055-23 05 20
Fax: 055-23 05 22
E-mail: cbj.oudenaarde@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Sint-Niklaas,
Casinostraat 24, 9100 SINT-NIKLAAS
Tel.: 03-778 89 10
Fax: 03-778 89 30
E-mail: cbj.sintniklaas@vlaanderen.be
Regio Vlaams-Brabant & Brussel
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Brussel-Halle-Vilvoorde,
Leuvenseplein 12, 1000 BRUSSEL
Tel.: 02-211 35 60
Fax: 02-219 39 59
E-mail: cbj.brussel@vlaanderen.be ;
E-mail: cbj.hallevilvoorde@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Leuven, (2009 : verhuizen !)
Wieringstraat 2A, 3000 LEUVEN
Tel.: 016-31 45 10
Fax: 016-31 45 30
E-mail: cbj.leuven@vlaanderen.be
Regio West-Vlaanderen
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Brugge,
Gistelse Steenweg 300, 8200 BRUGGE
Tel.: 050-30 12 30
Fax: 050-30 12 31
E-mail: cbj.brugge@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Ieper,
Veemarkt 11, 8900 IEPER
Tel.: 057-22 08 00
Fax: 057-21 54 28
E-mail: cbj.ieper@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Kortrijk,
Passionistenlaan 82, 8500 KORTRIJK
Tel.: 056-23 60 30
Fax: 056-21 83 93
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E-mail: cbj.kortrijk@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Oostende,
Torhoutsesteenweg 699, 8400 OOSTENDE
Tel.: 059-25 55 75
Fax: 059-25 55 80
E-mail: cbj.oostende@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Roeselare-Tielt,
Zuidforeest 11C, 8800 ROESELARE
Tel.: 051-26 58 60
Fax: 051-26 58 70
E-mail: cbj.roeselaretielt@vlaanderen.be
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Veurne-Diksmuide,
Statieplaats 8, 8630 VEURNE
Tel.: 058-28 00 50
Fax: 058-28 00 60
E-mail: cbj.veurnediksmuide@vlaanderen.be
2. De Bemiddelingscommissies voor Bijzondere Jeugdbijstand
A. Rol en taak van de Bemiddelingscommissies
Zowel de ouders, de minderjarige, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, een
begeleider uit een door de Bijzondere Jeugdbijstand erkende voorziening, een
vertrouwenspersoon (ofwel uit eigen naam, ofwel in naam van de minderjarige), als
parketmagistraten kunnen beroep doen op de Bemiddelingscommissie als het vrijwillige
hulpverleningsproces via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg dreigt vast te lopen.
De Bemiddelingscommissie staat volledig onafhankelijk van het Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank en heeft de opdracht bij problemen in de vrijwillige
hulpverlening de partijen te verzoenen.
De Bemiddelingscommissie, roept alle betrokken partijen samen, aanhoort alle
standpunten en tracht te bemiddelen. De Bemiddelingscommissie organiseert dus
geen hulpverlening, maar zal wel de kansen op hulpverlening zo groot mogelijk maken
door te bemiddelen tussen de verschillende partijen.
Als de Bemiddelingscommissie erin slaagt de partijen te verzoenen, dan laat zij de
partijen het vergelijk schriftelijk bevestigen en wordt de vrijwillige hulpverlening
voortgezet.
Als er geen akkoord bereikt wordt en de Bemiddelingscommissie is van oordeel dat de
problemen niet ernstig genoeg zijn om dwingende maatregelen uit te lokken, geeft de
Bemiddelingscommissie de zaak uit handen. De hulpverlening in de Bijzondere
Jeugdbijstand stopt dan.
Indien
de
betrokkenen
niet
tot
een
vergelijk
komen,
fungeert
de
Bemiddelingscommissie als een sas tussen de vrijwillige en de gedwongen
hulpverlening. Zij beslist dan of de zaak ernstig genoeg is om aan de Jeugdrechtbank
over te maken. De Bemiddelingscommissie adviseert dan het Parket om hulpverlening
bij de Jeugdrechtbank op te starten.
Het is dan aan het Parket om te oordelen of er inderdaad gedwongen hulpverlening
aan de Jeugdrechter zal gevraagd worden.
Door de uitdrukkelijke scheiding tussen vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening kan
enkel de Bemiddelingscommissie een problematische opvoedingssituatie naar het
Parket verwijzen. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg kan niet rechtstreeks naar het
Parket verwijzen.
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B. Adressen
Regio Antwerpen
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Antwerpen,
Frankrijklei 8 bus 6 - 2000 ANTWERPEN
Tel: 03 226 67 22
Fax: 03 233 58 66
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Mechelen,
Zwartzustersvest 21 bus 3 - 2800 MECHELEN
Tel: 015 28 68 98
Fax: 015 28 68 99
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Turnhout,
Graatakker, 189 - 2300 TURNHOUT
Tel: 014 63 93 31
Fax: 014 63 93 35
Regio Limburg
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Hasselt,
Sint-Truidersteenweg 58 - 3500 HASSELT
Tel: 011 28 10 70
Fax: 011 27 20 76
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Tongeren,
Sint-Maternuswal 12 - 3700 TONGEREN
Tel: 012 26 38 35
Fax: 012 45 83 99
Regio Oost-Vlaanderen
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Dendermonde,
Noordlaan 119 bus 2 - 9200 DENDERMONDE
Tel: 052 21 64 04
Fax: 052 20 32 42
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Gent,
F. Lousbergskaai 106 bus 22 - 9000 GENT
Tel: 09 235 32 50
Fax: 09 235 32 55
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Oudenaarde,
Doornikse Heerweg 136, 9700 OUDENAARDE
Tel: 055 30 04 46
Fax: 055 23 96 59
Regio Vlaams-Brabant & Brussel
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Brussel,
Leuvenseplein 12 - 1000 BRUSSEL (Sint-Joost-ten-Node)
Tel: 02 219 86 83
Fax: 02 219 83 49
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Leuven,
Wieringstraat, 27 – 3000 LEUVEN
Tel: 016 25 33 38
Fax: 016 31 45 30
Regio West-Vlaanderen
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Brugge,
Gistelsesteenweg 300 - 8200 BRUGGE (Sint-Andries)
Tel: 050 30 12 50
Fax: 050 30 12 51
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Ieper-Veurne,
Stationsstraat 62 - 8900 IEPER
Tel: 057 21 72 32
Fax: 057 21 28 96
E-mail: marijrose.carlier@wvg.vlaanderen.be
Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Kortrijk,
Kasteelkaai 1 - 8500 KORTRIJK
Tel: 056 21 41 09
Fax: 056 53 22 91
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3.

De gerechtelijke hulpverlening

1. De actoren
A. Het Openbaar Ministerie (Parket)
Het Openbaar Ministerie wordt gewaarschuwd als een minderjarige "als misdrijf
omschreven feiten" gepleegd heeft of als minderjarigen zich in een moeilijke of
gevaarlijke situatie bevinden.
Als de Bemiddelingscommissie een dossier overmaakt aan het Openbaar Ministerie kan
het Openbaar Ministerie beslissen om de Jeugdrechtbank niet te vorderen: het dossier
wordt dan zonder gevolg geklasseerd (geseponeerd) en er wordt geen enkele
maatregel opgelegd aan de minderjarige.
Als het Openbaar Ministerie van mening is dat de minderjarige zich in een
problematische opvoedingssituatie bevindt, zal het dit dossier overmaken aan de
Jeugdrechtbank.
B. De jeugdrechter
De Jeugdrechtbanken zijn per gerechtelijk arrondissement georganiseerd.
De Jeugdrechtbank komt tussenbeide:
o als een minderjarige een als misdrijf omschreven feit gepleegd heeft225;
o als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor
de minderjarige (en de ouders) noodzakelijk is226;
o uitzonderlijk, ook als de ouders niet doen wat van hen verwacht wordt 227.
De Jeugdrechter bestudeert de gegevens en geeft aan de Sociale Dienst bij de
Jeugdrechtbank de opdracht om de situatie verder te onderzoeken en een advies
over de nabije toekomst te geven
De jeugdrechter neemt de beslissing die naar zijn oordeel voor de minderjarige en zijn
gezin de beste oplossing biedt. Hij/zij houdt rekening met de mening van de
minderjarige en diens ouders, maar toch kan hij/zij een beslissing nemen die de
minderjarige en/of zijn ouders op dat moment niet goed vinden.
C. De sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank
De Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank adviseert de
Jeugdrechtbank, bereidt de beslissingen van de Jeugdrechtbank voor door middel
van een maatschappelijk onderzoek, organiseert de hulpverlening en bewaakt de
kwaliteit van de hulpverlening.
Bij de Jeugdrechtbank heeft elke minderjarige, elk gezin zijn eigen consulent van de
Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank.
De consulent onderzoekt de situatie, betrekt de minderjarige en zijn/haar gezin (en dus
ook de voogd), luistert naar hun mening en zoekt samen met de minderjarige en zijn
omgeving naar een passende hulpverlening.
De Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank staat ook in
voor het toezicht op de uitvoering van de maatregelen die de Jeugdrechter genomen
heeft.
2. Adressen Sociale Diensten van de Vlaamse Gemeenschap
Op basis van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965)
Op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (B.S.
8.V.1990)
227 Op basis van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) én van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 4 april 1990 tot coördinatie van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (B.S. 8.V.1990)
225
226
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Regio Antwerpen
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Antwerpen,
Frankrijklei, 38 bus 4 – 2000 ANTWERPEN
Tel: 03 240 11 11
Fax: 03 238 79 66
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Mechelen,
Zwartzustersvest 22 bus 1, 2800 MECHELEN
Tel: 015 28 68 70
Fax: 015 28 68 71
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Turnhout,
Graatakker, 189 – 2300 TURNHOUT
Tel: 014 63 95 20
Fax: 014 42 25 05
Regio Limburg
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Hasselt,
Guffenflaan, 9 (2de verdieping) – 3500 HASSELT
Tel: 011 30 31 40
Fax: 011 30 31 75
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Tongeren,
Sint Katarinastraat, 10 – 3700 TONGEREN
Tel: 012 24 21 31
Fax: 012 24 21 35
Regio Oost-Vlaanderen
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Dendermonde,
Frans Courtensstraat 24, 9200 DENDERMONDE
Tel: 052 33 85 70
Fax: 052 33 85 85
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Gent,
Gordunakaai 75, 9000 GENT
Tel: 09 244 71 11
Fax: 09 220 73 29
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Oudenaarde,
Tussenbruggen 11 bus 4, 9700 OUDENAARDE
Tel: 055 23 77 20
Fax: 055 23 77 30
Regio Vlaams-Brabant & Brussel
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Brussel,
Leuvenseplein, 12 – 1000 BRUSSEL
Tel: 02 550 14 60
Fax: 02 550 14 79
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Leuven,
Waaistraat 1, 3000 LEUVEN
Tel: 016 21 11 25
Fax: 016 21 11 49
Regio West-Vlaanderen
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Brugge,
Gistelsesteenweg 300, 8200 BRUGGE
Tel: 050 30 12 60
Fax: 050 30 12 51
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Ieper,
Brugseweg 2, 8900 IEPER
Tel: 057 22 01 00
Fax: 057 21 76 82
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Kortrijk,
President Rooseveltplein 12A, 8500 KORTRIJK
Tel: 056 26 14 50
Fax: 056 25 63 73
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Veurne,
Statieplaats, 8 – 8630 VEURNE
Verantwoordelijke : Gerda VANHOVE
Tel: 058 28 00 30
Fax: 058 28 00 40
E-mail: sdj.veurne@vlaanderen.be ; gerda.vanhove@wvg.vlaanderen.be
3. De maatregelen
Soorten maatregelen:
o maatregelen bij problematische opvoedingssituaties;
o maatregelen t.a.v. de ouders;
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o maatregelen t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd.
A. Maatregelen bij problematische opvoedingssituaties
Naargelang de aard van de concrete problematische opvoedingssituatie kan de
Jeugdrechtbank maatregelen bevelen nadat de zaak door de Bemiddelingscommissie
werd doorverwezen naar het Openbaar Ministerie, die dan een vordering heeft
ingesteld voor de Jeugdrechtbank.
De Jeugdrechtbank kan in problematische opvoedingssituaties als bedoeld in artikel
22, lid 1, 1°, van de Gecoördineerde Decreten één van de volgende maatregelen
nemen:
o de personen die over de minderjarige het ouderlijk gezag uitoefenen of hem
onder hun bewaring hebben, een pedagogische richtlijn verstrekken;
o voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de Sociale
Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank;
o voor ten hoogste één jaar gezinsbegeleiding bevelen;
o voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project
opleggen of de minderjarige, desgevallend samen met de personen die over
hem het ouderlijk gezag uitoefenen of hem onder hun bewaring hebben,
toevertrouwen aan een project;
o voor ten hoogste één jaar de minderjarige een semi-residentiële voorziening
doen bezoeken;
o voor ten hoogste één jaar de minderjarige, die de leeftijd van zeventien jaar
heeft bereikt en over voldoende inkomsten zal beschikken, zelfstandig laten
wonen;
o voor ten hoogste één jaar de minderjarige, die de leeftijd van zeventien jaar
heeft bereikt, onder permanent toezicht op kamer laten wonen;
o voor ten hoogste dertig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen
van een onthaal- en oriëntatiecentrum;
o voor ten hoogste zestig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen
van een observatiecentrum;
o de minderjarige toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon of gezin:
o voor ten hoogste één jaar, indien hij de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;
o tot de leeftijd van ten hoogste dertien jaar, indien hij jonger is dan twaalf jaar;
o uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar, de minderjarige toevertrouwen aan
een geschikte open inrichting;
o uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden, de minderjarige die de leeftijd
van veertien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten
gemeenschapsinstelling, wanneer wordt aangetoond dat de minderjarige zich
herhaaldelijk aan de maatregelen (de maatregelen zoals omschreven in 10°
en 11° van art. 23 van de Gecoördineerde Decreten) onttrekt en dat deze
maatregel noodzakelijk is voor het behoud van de integriteit van de persoon
van de minderjarige;
o voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een
psychiatrische inrichting, wanneer dit na een psychiatrische expertise
noodzakelijk blijkt.
B. Maatregelen t.a.v. de ouders (niet van toepassing voor niet-begeleide buitenlandse
minderjarigen)
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De Jeugdrechtbank kan een derde persoon aanwijzen om de sociale uitkeringen te
innen en voor het kind te gebruiken wanneer blijkt dat dit grootgebracht wordt in
nefaste omstandigheden op het gebied van voeding, huisvesting en hygiëne, en
wanneer is vastgesteld dat het bedrag van de uitkering niet wordt aangewend in
zijn/haar belang.
Een verder strekkende maatregel bestaat er in de ouders geheel of gedeeltelijk uit het
ouderlijk gezag te ontzetten wanneer de gezondheid, veiligheid en de zedelijkheid van
kinderen in gevaar is.
C. Maatregelen t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd
Een minderjarige kan zich niet schuldig maken aan strafbare feiten. Wij spreken dan
ook van minderjarigen die vervolgd worden wegens een "als misdrijf omschreven feit".
Nadat het Openbaar Ministerie de zaak aan de Jeugdrechtbank heeft doorverwezen,
kan deze aan de minderjarige maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding
opleggen.
Als een niet-begeleide buitenlandse minderjarige een "als misdrijf omschreven feit"
pleegt, zal hij/zij behandeld worden als elke andere minderjarige die dergelijk feit
pleegt.
Afhankelijk van de omstandigheden kan de Jeugdrechtbank één van de volgende
maatregelen nemen:
o de minderjarige berispen of zij die hem/haar onder hun bewaring hebben
aanmanen strenger toe te zien;
o hem/haar onder toezicht stellen van de Sociale Dienst van de Vlaamse
Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank die toeziet op de door de
Jeugdrechtbank gestelde voorwaarden.
o de Jeugdrechtbank kan het behoud in het milieu met name afhankelijk maken
van één of meer van de volgende voorwaarden:
o geregeld een school bezoeken;
o een pedagogische of filantropische activiteit verrichten;
o in begeleiding gaan van een medisch, sociaal of pedagogische instelling;
o de minderjarige aan een betrouwbaar persoon toevertrouwen of hem plaatsen
in een aangepaste instelling ;
o de minderjarige plaatsen in een observatie- en opvoedingscentrum;
o de minderjarige plaatsen in een geschikte inrichting met het oog op huisvesting,
behandeling, opvoeding en onderricht;
o toevertrouwen aan een openbare instelling (= Gemeenschapsinstelling voor
Bijzondere Jeugdbijstand).
4.

De voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand

De hulpverlening binnen de bijzondere jeugdbijstand wordt, met uitzondering van de
rechtstreekse begeleiding door de consulent zelf, uitgevoerd door de voorzieningen,
met name de private erkende voorzieningen en de gemeenschapsinstellingen.
Naast dit hulpaanbod bestaat ook de mogelijkheid om via projecten en preventieve
sociale acties (PSA-programma‟s) aan de zorgvraag tegemoet te komen.
Toegang tot het hulpaanbod van de Bijzondere Jeugdbijstand kan dus enkel voor
zover het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank zulks beslist op basis
van de inschatting van een problematische opvoedingssituatie of het plegen van een
als misdrijf omschreven feit én binnen de beschikbare capaciteit van de voorzieningen.
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1. Het private, door de Bijzondere Jeugdbijstand erkende aanbod
Het hulpaanbod van de private erkende voorzieningen en van de gesubsidieerde
projecten vormen samen het totale private hulpaanbod gesubsidieerd door het Fonds
bijzondere jeugdbijstand.
De private erkende voorzieningen worden als volgt ingedeeld in categorieën.
Categorie 1: Begeleidingstehuizen (1 en 1bis):
Begeleidingstehuizen nemen minderjarigen residentieel op en bieden veelal een brede
waaier aan begeleiding en opvoeding.
Categorie 2: Gezinstehuizen:
Gezinstehuizen vangen minderjarigen residentieel in gezinsverband op en bieden
begeleiding en opvoeding.
Categorie 3: Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
Onthaal- en oriëntatie: deze centra hebben als opdracht een passende oriëntatie uit
te werken voor de minderjarige(n). Minderjarigen kunnen hier begeleid worden vanuit
hun thuismilieu maar in veel gevallen is het nodig om er ook te verblijven. De bedoeling
is een passend hulpaanbod uit te werken.
Observatie: streven hetzelfde doel na als de oriëntatiecentra, maar zijn er op gericht in
complexe opvoedingssituaties een meer diepgaande analyse van de problemen te
maken.
Categorie 4: Dagcentra
Kinderen worden hier voor- en naschools opgevangen en begeleid. De dagcentra zijn
geen kinderopvang, maar bieden begeleiding onder de vorm van gezinsbegeleiding,
groepswerking, studie- en schoolbegeleiding en individuele behandeling.
Categorie 5: Thuisbegeleidingsdiensten
Hulpverleners van deze diensten begeleiden ouders en kinderen samen om
oplossingen voor de ontstane problemen te vinden of gaan bij het gezin aan huis om te
helpen in het gezinsfunctioneren.
Categorie 6: Diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen
Deze diensten richten zich naar minderjarigen van minstens 17 jaar, die niet kunnen
rekenen op een familiaal milieu en waarbij een verblijf in een residentiële instelling niet
langer is aangewezen. Van de minderjarige wordt een zekere maturiteit verwacht.
Categorie 7: Diensten voor Pleegzorg
Hoofddoel van een pleeggezinplaatsing is de terugkeer naar het natuurlijke milieu. De
pleeggezinnendienst zorgt voor bemiddeling tussen het gezin en de plaatsende
instantie en begeleidt het pleeggezin.
2. De Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand
A. De Gemeenschapsinstellingen
Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand zijn instellingen die, als
aanvulling op de private initiatieven voor opvang van minderjarigen, door de Vlaamse
Overheid werden opgericht.
Deze instellingen zorgen voor de opvang en begeleiding van minderjarigen die zich in
een problematische opvoedingssituatie bevinden of een misdrijf hebben gepleegd.
Het gaat hier steeds om gedwongen (of gerechtelijke) hulpverlening.
De Vlaamse Gemeenschapsinstellingen zijn De Kempen te Mol en De Zande te
Ruiselede en te Beernem. Enkel de instelling te Beernem is toegankelijk voor meisjes.
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Sommige afdelingen zijn gesloten, anderen open. Er bestaan ook verschillende soorten
aanbod: opvang (voor een kortere tenlasteneming), oriëntatie of opvoeding (voor
een langere tenlasteneming), …
De duurtijd van de plaatsing dient bepaald te worden in de beschikking of het vonnis
en kan worden hernieuwd.
Plaatsing in een gesloten afdeling is voorbehouden aan minderjarigen ten aanzien van
wie alle andere oplossingen niet aangewezen waren of voor hen die schuldig
bevonden zijn aan het plegen van bijzonder zware feiten die de openbare veiligheid in
het gedrang brengen. Deze uitzonderingsmaatregel houdt een vrijheidsberoving in die
moet vergezeld gaan van opvoedende begeleiding. Tevens moet de minderjarige de
kans krijgen om een verantwoordelijkheidsgevoel te verwerven en aan zijn psychische
heropbouw te werken.

Gemeenschapsinstelling "De Zande"
Campus Ruiselede, Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede
Tel 051 65 01 00
Fax 051 65 01 39
(capaciteit: 54 jongens - open / 26 jongens - gesloten afdeling)
Campus Beernem, Sint-Andreaslaan 5, 8730 Beernem
Tel 050 79 91 00
Fax 050 79 91 39
(capaciteit: 40 meisjes - gesloten opvang)
Gemeenschapsinstelling "De Kempen"
Campus "De Markt", Molderdijk 2, 2400 Mol
Tel 014 34 65 11
Fax 014 34 65 05
(capaciteit: 62 jongens - open regime)
Campus "De Hutten", Molderdijk 135, 2400 Mol
Tel 014 34 61 11
Fax 014 34 61 05
(capaciteit: 40 jongens - gesloten opvang)

B. Specifieke voorzieningen voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Binnen de Bijzondere Jeugdbijstand werden categoriale voorzieningen opgericht om
de opvang van niet-asielzoekers te verzekeren.
Ook dit hulpaanbod is slechts toegankelijk voor zover het Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank dat beslist op basis van de inschatting van een
problematische opvoedingssituatie of het plegen van een als misdrijf omschreven feit
én binnen de beschikbare capaciteit van de voorzieningen.
Begeleidingstehuis "Minor Ndako"
Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht
Tel 02 503 56 29
Begeleidingstehuis "'t Huis" (vzw Onthaal- en Opvangcentrum voor
Buitenlandse Niet-Begeleide Minderjarigen), Spaarzaamheidsstraat 29, 9300
Aalst
Tel 053 70 99 79
Begeleid Zelfstandig Wonen "JOBA Vluchtelingenwerking", Golfstraat 62, 2610
Wilrijk
Tel. 03-825 21 07
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iii) In Brussel
1.

Waarom is de situatie anders in Brussel ?

De decreten inzake hulpverlening aan de Franstalige en Nederlandstalige jeugd zijn
slechts gedeeltelijk van toepassing in Brussel: de beschikkingen inzake vrijwillige
hulpverlening zijn van toepassing in Brussel: iedereen mag zich richten tot de S.A.J. of
het C.B.J. om hulp te vragen; wanneer het gaat om gedwongen hulpverlening is de
situatie anders: de wet van 8 april 1965 is nog van toepassing 228.
Het Openbaar Ministerie heeft het monopolie om de jeugdrechtbank te vatten maar is
niet gehouden om zich er eerst van te verzekeren dat een maatregel van
hulpverlening al overwogen is door de S.A.J. of het C.B.J. (alhoewel het dit in de praktijk
dikwijls wel doet).
Wanneer de jeugdrechter gevat is zal hij het dossier beheren; hij kan maatregelen
opleggen bij beschikking in zijn kantoor (raadkamer) (in geval van hoogdringendheid)
maar hij moet deze maatregelen binnen de zes maanden bevestigen in een vonnis. Hij
kan op elk ogenblik de minderjarige en zijn voogd oproepen om te verschijnen in zijn
kantoor en de genomen maatregelen wijzigen.
Een afgevaardigde van de S.P.J. of van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank wordt
meestal aangesteld om een maatschappelijk onderzoek te doen, deel te nemen aan
de uitwerking van de maatregelen die de jeugdrechtbank heeft opgelegd en om
toezicht te houden op de uitvoering van de maatregel.
De belangrijkste verschillen met de systemen van de gemeenschappen zijn:
artikel 37 van het Franstalig decreet (een beroep doen op de Jeugdrechtbank om te
beslissen over een betwisting betreffende hulpverlening aan de minderjarige en zijn
familie) is niet van toepassing;
het Openbaar Ministerie is niet zoals in andere arrondissementen gehouden om
situaties waar kinderen en jongeren in gevaar zijn te verwijzen naar de S.A.J. of de
C.B.J. om een overeengekomen hulpverlening uit te werken;
in hoogdringende gevallen treedt de rechter op (op vordering van het Openbaar
Ministerie krachtens artikel 36, 2° van de wet van 8 april 1965: « minderjarige in
gevaar ») en verzekert de opvolging van het dossier (er is dus geen onderscheid tussen
de « normale » procedures en de procedures bij hoogdringendheid zoals in de
Gemeenschappen). Artikel 39: de behandeling van dringende situaties is anders.
iv) Tussenkomst van de Jeugdrechtbank voor een minderjarige
vreemdeling die verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd

Deze regels zijn van toepassing overal op het grondgebied.
1.

Wat te doen wanneer een minderjarige een overtreding begaan heeft ?

In het algemeen stelt de politie de overtredingen vast, d.w.z. daden die door de wet
verboden zijn. Zij speurt de mensen op die de overtredingen begaan hebben. De
politie akteert haar vaststellingen in een verslag (proces-verbaal of PV) dat naar het
Openbaar Ministerie* wordt verzonden. De Procureur des Konings kan de politie
opdragen om aanvullende onderzoeken te doen.

Gelieve te noteren dat een ordonnantie betreffende hulpverlening aan de jeugd in Brussel is aangenomen maar zij is nog niet
van kracht; wanneer dit het geval zal zijn zal het Brussels systeem van gedwongen hulpverlening een vermenging zijn van de
Franstalige en de Nederlandstalige beschikkingen: de jeugdrechtbank zal niet meer rechtstreeks optreden in geval van
jongeren in gevaar (behalve in geval van hoogdringendheid); indien er geen akkoord kan bereikt worden bij de S.A.J. of het
C.B.J., kan de rechter gevorderd worden en deze zal een maatregel opleggen; hij zal zorgen voor de opvolging van zijn
beslissing. In geval van hoogdringendheid kan hij een maatregel opleggen voor een termijn van 30 dagen, verlengbaar voor 30
dagen.
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Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn kan de Procureur des Konings besluiten om:
de zaak zonder gevolg te klasseren;
de situatie van de jongere door te verwijzen naar de algemene of gespecialiseerde
sociale hulpverlening (S.A.J. of C.B.J.) door te overwegen dat de gepleegde feiten
hulpverlening noodzakelijk maken;
de jeugdrechtbank te vatten, d.w.z. deze rechtbank verzoeken om op te treden: de
jeugdrechter neemt kennis van het dossier en overweegt of hij een maatregel nodig
acht. Hij roept de minderjarige en zijn voogd op. Een verschijning voor de
jeugdrechter kan bij hoogdringendheid georganiseerd worden (bijvoorbeeld in geval
van aanhouding of ontdekking op heterdaad moet de vrijheidsberoving binnen de 24
uren bevestigd worden door een rechter).
het gebeurt ook dat de Procureur des Konings een bemiddeling of het presteren van
een gemeenschapsdienst voorstelt aan de jongere en de jeugdrechter niet vat;
Vanaf de eerste verschijning bepaalt de wet dat de jongere dient te worden
bijgestaan door een advocaat (ook in dringende gevallen).
Hij heeft ook het recht om inzage te hebben van een gedeelte van zijn dossier (het
gedeelte dat hem betreft). Dit dossier bevindt zich op de griffie, het secretariaat van
de rechtbank. De voogd heeft inzage in het volledig dossier, inbegrepen het gedeelte
« persoonlijkheid » met de maatschappelijke en psycho-medisch sociale onderzoeken.
De jeugdrechter kan voorlopige maatregelen treffen zoals:
een maatschappelijk onderzoek vragen aan de sociale dienst van de jeugdrechtbank om
beter de situatie van de jongere te kennen en voorstellen te aanhoren om de meest
aangewezen maatregel te kunnen nemen;
de jongere in zijn leefmilieu houden maar onder bepaalde voorwaarden en onder
toezicht van een afgevaardigde van de sociale dienst van de jeugdrechtbank
(bijvoorbeeld regelmatig schoolbezoek, zich aanbieden bij een therapeutisch
centrum,…);
hem plaatsen in een pleeggezin, in een private instelling, in een Gemeenschapsinstelling
of in het centrum van Everberg (onder zeer beperkende voorwaarden);
hem plaatsen in een ziekenhuisdienst;
beslissen tot residentiële plaatsing in een dienst die deskundig is op het gebied van
drank-, drugs- of andere verslavingen, dan wel in de jeugdpsychiatrie.
Deze maatregelen kunnen eventueel cumulatief zijn.
Volgens de gewijzigde jeugdbeschermingswet, die normaal in oktober 2007 in werking
treedt, kunnen de maatregelen na het verstrijken van een termijn van een maand
worden gewijzigd bij een met redenen omkleed verzoekschrift van eenieder die in feite
of in rechte het gezag heeft over de betrokken persoon, met wie dus de voogd van de
niet-begeleide minderjarige vreemdeling wordt bedoeld.
Wanneer de rechter voldoende informatie heeft ingewonnen deelt hij het dossier
mede aan het Openbaar Ministerie om dit toe te laten nog eens te onderzoeken of het
dossier moet worden herverwezen naar de rechtbank om een vonnis te wijzen (in
openbare zitting deze keer).
Het vonnis wordt soms pas meerdere maanden na de feiten gewezen wanneer een
voorlopige maatregel reeds in uitvoering is. De termijn om een onderzoek uit te voeren
is 6 maanden (de termijn wordt geschorst in geval van beroep tegen een voorlopige
maatregel). Wanneer het maatschappelijk onderzoek is overgemaakt aan het
Openbaar Ministerie beschikt dit over een termijn van 2 maanden om de betrokkene te
dagvaarden om voor de jeugdrechtbank te verschijnen indien het dit opportuun acht.
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De rechtbank hoort de verschillende partijen. Na een bedenktijd neemt de rechtbank
een beslissing. De rechtbank zegt of de jongere werkelijk een misdrijf heeft gepleegd.
Indien dit zo is kan de rechtbank de volgende maatregelen nemen:
de jongere berispen;
hem in zijn familie laten afhankelijk van bepaalde voorwaarden en onder toezicht van
de SPJ of de sociale dienst bij de jeugdrechtbank;
de jongere opleggen om een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard te
leveren (gemeenschapsdienst);
hem in een private instelling plaatsen, bij een pleeggezin of in een openbare instelling *.
hem een behandeling op ambulante basis opleggen bij een psychologische of
psychiatrische dienst, een dienst voor seksuele opvoeding of een dienst die deskundig
is op het gebied van drank- of drugsverslaving;
hem plaatsen in een ziekenhuisdienst, in een dienst voor residentiële plaatsing die
deskundig is op het gebied van drank- of drugsverslaving, dan wel in de
jeugdpsychiatrie. (deze laatste twee maatregelen zijn ingevoerd door de wet van 13
juni 2006 tot wijziging van de jeugdbeschermingswet van 1965 229)
Volgens de gewijzigde jeugdbeschermingswet motiveert de rechter bij het nemen van
de eventueel cumulatieve maatregelen zijn keuze op grond van de volgende
factoren:
-

de persoonlijkheid en maturiteitsgraad van de betrokkene;

-

de leefomgeving;

-

de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en
de gevolgen voor het slachtoffer;

-

de vroegere maatregelen die ten aanzien van de betrokkene werden genomen en
zijn gedrag bij de uitvoering daarvan;

-

de veiligheid van de betrokkene;

-

de openbare veiligheid.

In de nieuwe wet is ook aangegeven dat alle beslissingen, zowel voorlopige als ten
gronde, nog dezelfde dag bij gewone kopie worden bezorgd aan de advocaat van
de minderjarige.
Deze maatregelen zijn geldig voor ten hoogste één jaar. Zij kunnen hernieuwd worden.
2. Wat is de rol van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank of van de directeur van de dienst gerechtelijke
bescherming van de jeugd (SPJ) ten aanzien van jongeren die een misdrijf gepleegd hebben ?

Wanneer een jongere van minder dan 18 jaar een misdrijf pleegt (een door de wet
verboden daad), zal de jeugdrechter optreden. Hij heeft de macht om beslissingen te
nemen ten aanzien van die jongere. Hij kan de sociale dienst bij de jeugdrechtbank (in
Vlaanderen) of de SPJ verzoeken om een afgevaardigde aan te stellen om een
maatschappelijk onderzoek te doen om informatie in te winnen over de familiale
situatie, de wijze waarop de familie zorgt voor zijn opvoeding, zijn situatie op school, de
omstandigheden waarin hij het misdrijf gepleegd heeft.
De rechter zal op die manier meer informatie bekomen om de meest aangewezen
maatregel te nemen. Hij kan ook voorlopige maatregelen nemen (bijvoorbeeld
opvoedkundige begeleiding of een plaatsing) en een consulent aanduiden om
toezicht te houden. Diens opdracht bestaat erin om de toepassing van de

De wetten van 15 mei, 13 juni en 27 december 2006 wijzigen de wet van 8 april 1965. Nog niet alle bepalingen ervan zijn in werking getreden. De
hier vermelde bepalingen zijn evenwel in werking getreden op 31augustus 2007.
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gerechtelijke beslissingen te controleren en een sociale begeleiding voor te stellen aan
de jongere.
De consulent zal de voogd en de minderjarige contacteren. Hij zal een afspraak maken om
bij de voogd of de minderjarige thuis te komen of hun in zijn kantoor te ontmoeten.
Tijdens het eerste onderhoud zal hij de jongere inlichten over diens rechten, de
opdrachten die de afgevaardigde dient uit te voeren en de begrenzing ervan. Wanneer het
maatschappelijk onderzoek beëindigd is deelt hij zijn besluiten en voorstellen mede aan de
jeugdrechter.
Vervolgens zorgt hij voor het toezicht op de toepassing van de genomen maatregel
(bijvoorbeeld door contact op te nemen met de school om te verifiëren of de jongere
regelmatig naar school gaat).
De door de jeugdrechter opgelegde maatregelen zijn ten hoogste gedurende 1 jaar
geldig. Na die termijn kan de rechter iedereen terug oproepen en een nieuwe
beslissing nemen: dezelfde beslissing of een andere. De maatregelen houden op
wanneer de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft behoudens een bijzondere
beschikking van de rechter wanneer de jongere een misdrijf heeft gepleegd na de
leeftijd van 17 jaar of wanneer hij na de leeftijd van 18 jaar veroordeeld is voor feiten
gepleegd voor hij die leeftijd bereikt heeft. In die gevallen kan de door de jeugdrechter
opgelegde maatregel verlengd worden tot de jongere de leeftijd van 20 jaar bereikt
heeft.
De jongere kan ook drie maanden voor zijn meerderjarigheid vragen om de maatregel
te verlengen tot hij 20 jaar oud is. Het Openbaar Ministerie kan ook de jeugdrechtbank
vorderen om de maatregel te verlengen.
3.

Wat is een Gemeenschapsinstelling* (in het Franse: IPPJ*) ?

Dit is een openbare instelling voor de bescherming van de jeugd. De opdracht van een
Gemeenschapsinstelling* bestaat erin om uitsluitend minderjarigen op te vangen die
geplaatst zijn door de jeugdrechter als gevolg van misdrijven die zij gepleegd hebben.
In Wallonië gaat het om Fraipont, Wauthier-Braine, Braine-le-Château, en Jumet voor
jongens en Saint-Servais voor meisjes. In Vlaanderen gaat het om De Zande te
Ruiselede en Beernem, en de Kempen te Mol.
In een Gemeenschapsinstelling wil men de terugkeer van de jongeren in hun gezin
bevorderen, en ook de terugkeer naar school. Er zijn gesloten en open afdelingen. Er
bestaan ook verschillende afdelingen: opvang (voor een kortere tenlasteneming),
oriëntatie of opvoeding (voor een langere tenlasteneming), …
De duurtijd van de plaatsing dient bepaald te worden in de beschikking of het vonnis
en kan worden hernieuwd.
De jongere is in de gesloten afdeling geplaatst. Waarom?
Plaatsing in een gesloten afdeling is voorbehouden aan jongeren ten aanzien van wie
alle andere oplossingen niet aangewezen waren of voor hen die schuldig bevonden
zijn aan het plegen van bijzonder zware feiten die de openbare veiligheid in het
gedrang brengen. Deze uitzonderingsmaatregel is een vrijheidsberoving die moet
vergezeld gaan van opvoedende begeleiding en tevens de minderjarige de kans
geven om een verantwoordelijkheidsgevoel te verwerven en aan zijn psychische
heropbouw te werken.
4.

Wie kan geplaatst worden in het centrum van Everberg ?

Sinds 1 maart 2002 kunnen jongeren die ervan verdacht worden een zwaar misdrijf te
hebben gepleegd onder zeer strikte voorwaarden geplaatst worden in een federaal
centrum voor voorlopige plaatsing (dat zich bevindt in Everberg).
Om geplaatst te worden in Everberg moet men:
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een jongen zijn van meer dan 14 jaar oud op het ogenblik dat het als misdrijf
omschreven feit werd gepleegd;
vervolgd worden voor een als misdrijf omschreven feit waarop, mocht hij meerderjarig
zijn, een straf van opsluiting van vijf tot tien jaar (of een zwaardere straf) staat of
recidivist zijn;
er voldoende ernstige aanwijzigen zijn van schuld;
door zijn gedrag de openbare veiligheid in het gedrang brengen (er dienen dringende,
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden te bestaan die betrekking hebben op de
vereisten van de bescherming van de openbare veiligheid);
de opname in een gemeenschapsinstelling wegens plaatsgebrek niet mogelijk is.
Plaatsing in Everberg duurt vijf dagen waarna deze periode tweemaal verlengd kan
worden voor een duur van één maand (dus ten hoogste twee maanden en vijf
dagen). Maar de maatregel van maatschappelijke beveiliging mag enkel voor een zo
kort mogelijke duur worden genomen (dus wanneer er een plaats vrijkomt in een open
instelling dient men de maatregel van plaatsing te wijzigen).
Tegen elke beschikking tot plaatsing of verlenging ervan kan beroep aangetekend
worden (zowel door de minderjarige als door zijn voogd)) binnen de 48 uren vanaf de
mededeling van de beschikking aan de minderjarige en aan de voogd (de
minderjarige kan beroep aantekenen bij de directeur van het centrum die rechtstreeks
de griffie van het Hof van Beroep zal verwittigen).
Het is zeker (en sterk aangeraden) dat de voogd zijn in Everberg geplaatste pupil kan
bezoeken en samen met hem de mogelijkheden onderzoeken om een andere
tenlasteneming te bewerkstelligen.

Mag een minderjarige vreemdeling werken ?
1.

onder welke voorwaarden ?

De minderjarige moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning (in het bezit
zijn van een BIVR*, dat bewijst dat hij in het vreemdelingenregister* ingeschreven
is) ;
De minderjarige vreemdeling die een studentenjob buiten de schoolvakanties uitvoert
moet in het bezit zijn van een arbeidsvergunning C (de aanvraag daartoe moet in
Vlaanderen bij de VDAB, in Brussel bij de ORBEM, in Wallonië bij het FOREM of in de
Duitstalige Gemeenschap bij het Arbeitsamt ingediend worden). De minderjarige
vreemdeling die een studentenjob tijdens de Kerst-, Paas- of zomervakantie uitvoert
hoeft daarentegen niet in het bezit te zijn van een werkvergunning;
De minderjarige mag enkel en alleen een studentenjob uitvoeren;
De minderjarige moet minimum 15 jaar oud zijn en voltijds aan zijn schoolplicht voldaan
hebben, of 16 jaar oud zijn. Hij mag, tenzij uitdrukkelijk verzet van zijn voogd, zonder
tussenkomst van een derde een contract afsluiten of opzeggen en een loon ontvangen;
De minderjarige moet (in om het even welke afdeling van om het even welk schoolnet)
hetzij een voltijds, hetzij een deeltijds leerplan* volgen op voorwaarde dat hij:
niet in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een deeltijdse stage werkt (zijn dus
uitgesloten de jongeren die in het kader van hun studies een verplichte, zelfs niet
betaalde, stage verrichten);
geen industriële of van de Middenstand* uitgaande leerovereenkomst vervult;
enkel tijdens de schoolvakanties werkt.
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De meer dan 15 jaar oude minderjarige vreemdeling die voor de eerste
keer tijdens een zomervakantie in België aankomt mag niet werken
aangezien hij nog geen voltijds onderwijs genoten heeft.
Hij moet met zijn werkgever een arbeidsovereenkomst voor studenten (AOS)
ondertekenen. Met deze overeenkomst verplicht de student er zich toe werk te
leveren onder het gezag van de werkgever. De werkgever verplicht er zich van zijn
kant toe daarvoor een vergoeding te betalen. Het gaat om een overeenkomst van
bepaalde duur. De overeenkomst moet op zijn laatst opgesteld en ondertekend worden
op het ogenblik van de indiensttreding (indien de overeenkomst niet opgesteld werd of
niet alle verplichte verwijzingen bevat of indien een kopie ervan niet binnen de zeven
dagen naar de Sociale Arbeidsinspectie gestuurd werd, mag de student op om het even
welk moment zijn contract
zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding
verbreken);
De studentenjob mag, buiten de schoolvakanties, de 20 uren per week niet
overschrijden en moet met de studies van de minderjarige verenigbaar zijn.
2.

Welke stappen moet men ondernemen om te mogen werken?

De wettig in België verblijvende minderjarige (in het bezit van een BIVR*) moet bij het
indienen van een aanvraag tot werkvergunning de volgende stadia doorlopen:
naar de VDAB, het FOREM* of de ORBEM gaan;
zich de volgende documenten verschaffen:
een formulier tot aanvraag van een tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse
arbeidskrachten (formulier F7) in drie exemplaren;
een inlichtingenblad (formulier 7.1);
een schoolattest voor het lopende jaar;
een recent medisch getuigschrift indien de minderjarige minder dan twee jaar in België
verblijft en voor het eerst een aanvraag tot werkvergunning indient;
een document van de werkgever dat inlichtingen verstrekt over het werkschema (ten
hoogste twintig uur buiten de normale lestijden);
een fotokopie van het BIVR.
zich bij de gemeentelijke overheid aanbieden om er het inlichtingenblad te doen
invullen en een authentiek schoolattest te bekomen.
3.

Welke arbeidsvergunning voor welke minderjarige vreemdeling ?

Een minderjarige asielaanvrager wiens aanvraag ontvankelijk werd verklaard moet een
aanvraag tot een arbeidsvergunning C indienen, die ten hoogste 12 maand geldig maar
hernieuwbaar is;
Een erkende minderjarige vluchteling in België hoeft niet in het bezit te zijn van een
werkvergunning;
Een minderjarige asielaanvrager die niet ontvankelijk of oorspronkelijk als dusdanig wel
ontvankelijk verklaard werd, maar achteraf in verband met zijn asielprocedure een
negatieve beslissing ten gronde van hetzij het CGVS, hetzij de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen ontvangen heeft, kan de arbeidsvergunning C niet
bekomen, zelfs niet indien daartoe bij de Raad van State beroep werd aangetekend.
Het is slechts indien dat beroep op een opschorting of een nietigverklaring van de
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beslissing ten gronde uitmondt dat de arbeidsvergunning C eventueel opnieuw aan hem
kan toegekend worden.
Voor verdere informatie en modelformulieren die vereist zijn voor de aanvraag van een
arbeidsvergunning C, raadpleeg de volgende websites: www.emploi.wallonie.be (in de
rubriek « arbeidsvergunning »), www.vlaanderen.be/werk (in de rubriek « werknemers
www.bruxelles.irisnet.be
(in
de
rubriek
buitenlandse
nationaliteit),
« burgers/werken/werken als buitenlands onderdaan »)
4.

Wat is de vergunning C ?

De arbeidsvergunning C is een arbeidskaart van beperkte duur. De toegekende
tijdsduur is variabel maar mag de 12 maanden per toegestane vergunning niet
overschrijden. De arbeidsvergunning is hernieuwbaar. De titularis van de
arbeidsvergunning moet die hernieuwing ten laatste 1 maand voor het verstrijken ervan
indienen en daarbij dezelfde weg volgen als bij de eerste aanvraag.
De arbeidsvergunning C is voorbehouden aan personen die zich reeds op het
grondgebied bevinden en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van beperkte
duur, waarvan de toekenning geen rechtstreeks verband houdt met een vroegere
tewerkstelling.
5.

Wanneer wordt een arbeidsvergunning C aan een minderjarige toegekend ?

De niet begeleide minderjarige die een studentenjob wil verrichten moet
dus in het bezit zijn van een BIVR en een arbeidsvergunning C.
De arbeidsvergunning C wordt toegekend in de volgende (enkel op minderjarigen
betrekking hebbende) gevallen:
Aan een minderjarige die een asielaanvraag ingediend heeft en hetzij door de Dienst
Vreemdelingenzaken, hetzij in dringend beroep door het CGVS ontvankelijk verklaard
werd (hij is in het bezit van een attest van immatriculatie model A + bijlage 25 of 26).
Voor hoelang? Tot de beslissing ten gronde betreffende de asielaanvraag door het
CGVS of, in geval van beroep, door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen
genomen werd.
Aan een minderjarige die in het kader van de strijd tegen de mensenhandel een
aankomstverklaring ontvangen heeft.
Voor hoelang? Totdat de jongere gemachtigd wordt tot een verblijf van meer dan drie
maanden voor een beperkte duur in het kader van dezelfde maatregelen of tot wanneer
een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend.
Aan een minderjarige die een aanvraag tot machtiging tot verblijf heeft ingediend op
basis van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, en die een machtiging
tot tijdelijk verblijf op het Belgisch grondgebied wegens uitzonderlijke
omstandigheden bekomen heeft. De minderjarige is in het bezit van een BIVR tijdelijk verblijf.
Aan een minderjarige die op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 een
aanvraag tot gezinshereniging ingediend heeft.
Voor hoelang? Enkel tijdens de periode waarin zijn aanvraag tot gezinshereniging (incl.
aanvraag tot herziening) onderzocht wordt. De minderjarige is in het bezit van een
attest van immatriculatie model A of, in geval van verzoek tot herziening, van bijlage
35.
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SYNTHESE
De arbeidsvergunning model C (voor vreemde minderjarigen)

328

AAN WIE WORDT ZE
TOEGEKEND ?

WIE KOMT IN
AANMERKING ?

Minderjarige vreemdeling die
gemachtigd werd te
verblijven in de hoedanigheid
van ontvankelijk verklaarde
kandidaat-vluchteling door
de Dienst
vreemdelingenzaken of, in
geval van dringend beroep,
door het CGVS.
Tot wanneer een beslissing
wordt genomen inzake de
gegrondheid van zijn
aanvraag tot erkenning als
vluchteling door het CGVS
of, in geval van beroep door
de Vaste Beroepscommissie
voor Vluchtelingen

De minderjarige wiens
asielaanvraag door de
Dienst
vreemdelingenzaken of,
zolang er geen beslissing
inzake de gegrondheid
van de aanvraag werd
genomen, door het CGVS
ontvankelijk verklaard
werd.
Is de beslissing ten
gronde positief: erkende
vluchteling => onbeperkt
BIVR => vrijstelling van
arbeidsvergunning
Is de beslissing ten
gronde negatief: beroep
bij de Raad van State
mogelijk => geen recht
meer op
arbeidsvergunning C
(recht op
arbeidsvergunning C
ENKEL opnieuw
toegekend in geval van
opschorting of
nietigverklaring)
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Minderjarige vreemdelingen
die, in het kader van de
strijd tegen de
mensenhandel, een
Aankomstverklaring hebben
ontvangen.
Tot wanneer zij gemachtigd
worden tot een verblijf van
meer dan 3 maanden voor een
beperkte duur (een tijdelijk
BIVR) of tot wanneer aan de
voogd een uitvoerbaar bevel
om het grondgebied te
verlaten wordt betekend
Minderjarige vreemdelingen
die tot een verblijf
gemachtigd zijn in toepassing
van artikel 9, derde lid, van
de wet van 15 december
1980 op de vreemdelingen
(buitengewone
omstandigheden), voor zover
de verlenging van de
machtiging tot verblijf
afhankelijk wordt gemaakt
van tewerkstelling (wat
zelden het geval is)
Minderjarige vreemdeling die
het voorrecht inroept van
een recht op verblijf op
grond van artikel 10 van de
wet van 15 december 1980 op
de vreemdelingen, gedurende
de periode van onderzoek van
de aanvraag tot erkenning
van het recht op verblijf en,
in geval van negatieve
beslissing, gedurende de
periode van onderzoek van
het verzoek tot herziening

De minderjarige
verklaart het
slachtoffer te zijn van
mensenhandel en heeft
een 3 maanden geldige
aankomstverklaring of
achteraf een tijdelijk
BIVR ontvangen.
Zodra hij in het bezit is
van een definitief BIVR
=> vrijgesteld van
arbeidsvergunning

Aankomstverklaring (met
vermelding “Omz. MH”)
tijdelijk BIVR

De minderjarige die door
de Dienst
Vreemdelingenzaken
gemachtigd werd
tijdelijk in België te
verblijven omwille van
buitengewone
omstandigheden

BIVR tijdelijk verblijf

De minderjarige die een
aanvraag tot
gezinshereniging heeft
ingediend.
De arbeidsvergunning C
wordt slechts verleend
gedurende de periode
dat zijn aanvraag
onderzocht wordt of
gedurende de periode
van onderzoek van het
verzoek tot herziening

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

AI model A + nationaal
paspoort of, in geval van
verzoek tot herziening
(=opschortend beroep),
bijlage 35 (wettelijk verblijf)

329

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

6.

Welke stappen dient men te ondernemen om een vergunning C te bekomen?

Het is de minderjarige die wenst te werken die de aanvraag tot een
arbeidsvergunning C moet invullen en ondertekenen, en daarbij moet vermelden op
basis van welk criterium hij die arbeidsvergunning aanvraagt. Daar bestaan
standaardformulieren voor.
De minderjarige moet de aanvraag indienen bij de VDAB, het FOREM* of de ORBEM,
meer bepaald bij het voor de gemeente waar hij verblijft bevoegde regionale
kantoor.
De VDAB* zal de aanvraag slechts in ontvangst nemen als het alle stukken bevat die
het recht op de arbeidsvergunning C rechtvaardigen, en meer bepaald:
Een volledig ingevuld en door de minderjarige vreemdeling-aanvrager ondertekend
formulier “aanvraag van een arbeidsvergunning model C", met klare aanduiding van de
verblijfshoedanigheid of de persoonlijke situatie die de aanvraag rechtvaardigt;
Een volledig ingevuld en door de minderjarige vreemdeling-aanvrager ondertekend
"Inlichtingenblad ", waarop door de Burgemeester van de woonplaats of zijn
gemachtigde wordt bevestigd dat de inlichtingen die vermeld zijn op dat
inlichtingenblad overeenstemmen met de inlichtingen in het bezit van de Gemeente;
Een recto-verso kopie van de actuele verblijfstitel van de minderjarige ;
Een uittreksel uit het Vreemdelingen-* of Wachtregister* (voor de kandidaat
vluchteling) met opgave van de verblijfshistoriek en eventueel van de asielaanvraag.
Dat uittreksel dient door de buitenlandse onderdaan die om een arbeidsvergunning C
verzoekt aangevraagd te worden bij de gemeentelijke administratie van zijn
woonplaats ;
Eventueel, een kopie van de brief van de Minister of van zijn afgevaardigde waarin
deze aan de gemeentelijke overheid de opdracht geeft de betrokkene in te schrijven,
daarbij vermeldend op welke basis het verblijf werd toegekend en welke eventuele
voorwaarden en beperkingen deze toestemming insluit ;
Andere specifieke documenten die eventueel noodzakelijk zijn om het in het
formulier van aanvraag aangehaalde verleningscriteria te rechtvaardigen (bv, een
schoolattest van voltijds onderwijs).
7.

Hoe een studentenjob te vinden ?

Sommige Regionale Afdelingen van het Ministerie van Tewerkstelling, van de VDAB
(Vlaanderen), van het FOREM* (Wallonië), van de ORBEM (Brussel), of van het
Arbeitsamt (Duitstalige gemeenschap) bieden werkgelegenheid voor studenten aan
en maken die bekend. Men kan zich laten inschrijven in een plaatsingsbureau dat in
geval van een met zijn profiel overeenstemmende werkaanbieding de jongere zal
verwittigen.
www.leforem.be
www.orbem.be
www.vdab.be
www.gdlive.be (voor het Arbeitsamt)

Tremplin Jobs d’Etudiant werkt via het Internet. Deze dienst maakt het mogelijk de
ondernemingen te vinden die een job aanbieden. Hij registreert de jobaanvragen en
vergelijkt ze met de aanbiedingen van sommige ondernemingen. Men kan zich
telefonisch
of
rechtstreeks
op
de
site
inschrijven.
Website :
www.tremplinpourlemploi.be. Gratis telefoon : 0800.95.929.

330

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De vzw‟s Infor-Jeunes verzamelen werkaanbiedingen die men kan raadplegen op
aankondigingsborden maar ook op de website : www.inforjeunes.be.
Langs Nederlandstalige zijde, zie www.studentenjobs.be.
Sommige Interim Agentschappen zoeken en nemen studenten in dienst. Zie de site :
www.federgon.be
De gemeentelijke diensten voor "jongeren" en "sociale aangelegenheden" recruteren
eveneens studenten voor administratieve taken of voor de animatie op speelpleinen.
Hier volgens een paar nuttige websites :
www.jobstoday.be
www.jobs-career.be
www.tracegroup.be
www.jobscape.be/
www.bruxelles-J.be
www.info123.be

8.

Welke zijn de specificiteiten van de arbeidsovereenkomst van een student ?

de arbeidsduur
De arbeidsovereenkomst voor studenten moet duidelijk de arbeidsduur vermelden.
Deze is voor minderjarigen normaal genomen 8 uur per dag en ten hoogste 40 uur per
week (in de privé-sector moet de student kunnen genieten van een vermindering van
de arbeidsduur tot 38 uur per week).
De wet van 16 maart 1971 verbiedt daarenboven (op enkele afwijkingen na) overuren
aan minderjarigen op te leggen. Indien de minderjarige door verschillende
werkgevers te werk gesteld wordt (bv : meerdere deeltijdse overeenkomsten met
verschillende werkgevers), dan mogen de opgetelde gepresteerde uren de 8 uur per
dag niet overschrijden.
Minderjarigen mogen ook nooit zonder onderbreking meer dan 4 ½ uur werken. Indien
de arbeidsduur de 4 ½ uur overschrijdt, dan hebben ze recht op een half uur rust.
Indien de arbeidsduur de 6 uur overschrijdt, dan moet hen een rustperiode van 1 uur
gegund worden.
Indien de minderjarige er toch zou toe genoopt worden om overuren te presteren,
dan moeten die meer betaald worden. Uren gepresteerd op zon- of feestdagen
moeten dubbel betaald worden. De werkgever moet, op dezelfde wijze, een
supplement van 50% betalen indien de dag- of weeklimiet overschreden wordt.
Arbeid op zaterdagen, zondagen en feestdagen
De minderjarige mag niet werken op zaterdagen, zon- en feestdagen, tenzij hij werkt :
in het kader van wetenschappelijke, culturele, opvoedkundige, artistieke of sportieve
manifestaties ;
in modeshows en voorstellingen van kledingcollecties ;
in badplaatsen of luchtkuuroorden, maar ook in toeristische centra als werknemer in een
kleinhandel, een kapsalon, een bedrijf dat voorstellingen en volksspelen organiseert, een
uitleenbibliotheek of een verhuurbedrijf van stoelen en transportmiddelen ;
in de hotelindustrie of in bakkerijen
Indien de minderjarige op een zon- of feestdag werkt, dan moet zijn werkgever hem
ten allen tijde een bijkomende - onmiddellijk aan de zon- of feestdag voorafgaande
of erop aansluitende - rustdag verlenen.
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Indien buiten de wettelijke arbeidsuren een ongeval gebeurt of wanneer
dit ongeval gebeurt wanneer de minderjarige een verboden werk verricht
is zijn werkgever verantwoordelijk.
de vergoeding
De vergoedingen zullen afhangen van de leeftijd van de minderjarige en van de
sector waarin hij te werk gesteld wordt. Ze worden immers binnen de verschillende
beroepssectoren (zoals bv. de horeca, de grote verkoopsondernemingen,
kinderoppasdiensten, rusthuizen,…) in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO‟s)
vastgelegd. De barema‟s kunnen dan ook van de ene tot de andere sector variëren.
Om het loon te kennen waarop hij aanspraak kan maken moet de minderjarige aan
zijn werkgever het nummer vragen van de paritaire commissie van het bedrijf waar hij
werkt. Dat nummer staat tevens op zijn loonfiche vermeld. Zijn loon zal alzo op
dezelfde manier vastgelegd worden als dat van de andere werknemers van het
bedrijf waar hij zijn job uitvoert.
Indien in de sector waar de minderjarige werkt geen enkele conventie het barema
vastlegt, dan zal hij, op voorwaarde een maand gewerkt te hebben, recht hebben
op het jongerenloon. Dat loon is een percentage van het gewaarborgd minimum
loon voor jongeren. Het is bij wet bepaald. Dit percentage varieert in functie van de
leeftijd van de minderjarige. Om het loon te kennen waarop hij recht heeft, kan hij
contact opnemen met de Dienst Sociale Inspectie.
De arbeidsovereenkomst vermeldt steeds het bruto loon. Het is op basis
van dat bruto loon dat de sociale bijdragen en eventueel de
bedrijfsvoorheffing in mindering zullen gebracht worden om tot het netto
loon te komen. In sommige omstandigheden wordt er geen
bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat is o.m. het geval voor vakantiejobs
waarvan de duur de 23 werkdagen niet overschrijdt. Nadat de
minderjarige zijn inkomsten aan de belastingen zal aangegeven hebben,
zal de fiscus hem, in functie van de ontvangen lonen, een deel van de
bedrijfsvoorheffing terugbetalen of van hem een bijkomend bedrag
opeisen.
Wat gebeurt er indien de minderjarige overuren presteert ?
De overuren moeten bovenop het normale loon betaald worden en kunnen in
bepaalde gevallen het voorwerp zijn van een supplement. Overuren die op een zonof feestdag gepresteerd werden worden over het algemeen dubbel betaald.
Aangezien dit alles kan variëren in functie van de beroepssector waarin hij werkt, van
zijn werkrooster en van de afwijkingen die in sommige sectoren worden toegestaan,
doet de minderjarige er goed aan inlichtingen in te winnen.
En het vakantiegeld ?
Het vakantiegeld wordt berekend in functie van de geleverde prestaties en van de
aard van de overeenkomst. Indien de minderjarige student als arbeider werkt dan zal
de jaarlijkse vakantiekas bij dewelke zijn werkgever aangesloten is hem dat
vakantiegeld het volgende jaar uitbetalen. Indien de student, als bediende
aangeworven werd, dan ontvangt hij bij zijn vertrek vakantiegeld van zijn werkgever.
9.

Dient de minderjarige sociale bijdragen te betalen ?

Als student is de minderjarige vrijgesteld van het betalen van bijdragen aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op voorwaarde dat hij met een contract van
tewerkstelling van studenten aangeworven werd. Om echter van deze vrijstelling te
kunnen genieten, moet aan de volgende arbeidsvoorwaarden voldaan worden :
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gedurende ten hoogste één kalendermaand werken (zelfs als het om verscheidene
opeenvolgende jobs gaat) ;
gedurende de periode van de grote vakantie werken (juli, augustus en/of september)
en tijdens het afgelopen schooljaar niet bij dezelfde werkgever aangegeven zijn ;
De student is ook in de volgende gevallen niet onderworpen aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid :
occasioneel werk : dit is elke prestatie van ten hoogste 8 uren per week bij één of
meerdere werkgevers voor huishoudelijke taken (bv. : kinderoppas) ;
seizoenarbeid gedurende een welbepaalde periode (plukken van fruit, wijnoogst,…).
10. Quid gezinsvergoedingen ?

Indien de minderjarige als persoon ten laste beschouwd werd van een op
kinderbijslag rechthebbend persoon, dan verandert het feit dat hij werkt niets aan die
toestand. Het recht op kinderbijslag blijft dus behouden.
Er moet echter aan de volgende voorwaarden voldaan worden :
de bezoldigde activiteit moet in het kader van een tewerkstellingscontract van
studenten uitgeoefend worden ;
de prestaties moeten, in geval van een gewone overeenkomst, tot maximum 80 uur per
kalendermaand beperkt worden. Tijdens de schoolvakanties is er echter geen
beperking van het aantal gepresteerde uren.
11. Heeft men voor « kleine jobs » (kinderoppas, …) een arbeidsvergunning nodig ?

Om iets bij te verdienen voeren vele jongeren kleine jobs uit zonder daartoe een
arbeidsovereenkomst te tekenen. Voor dergelijke jobs bestaat er geen wettelijk
statuut en de grens tussen « kleine job » en « zwart werk » blijft vrij vaag.
Er bestaan echter, wat de vergoedingen betreft, een aantal " stilzwijgende
conventies". Voor meer inlichtingen kan men terecht bij :
La Ligue des Familles
Rue du Trône, 127 - 1050 Brussel
Tel. : 02.507.72.11 - Fax : 02.507.72.00
E-mail van de Sociale Dienst : casg@liguedesfamilles.be
Permanenties maandag en woensdag van 9u tot 15u en dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9u tot 13u30
Bij het leveren van dergelijke prestaties kan de minderjarige het slachtoffer zijn van
een arbeidsongeval (bv. op weg naar een privéadres waar hij op kinderen moet
passen) of zelf aan een derde schade berokkenen. Om zich tegen dergelijke risico‟s
te beschermen kan de « werkgever » een « familiale verzekering » afsluiten. De
minderjarige heeft er van zijn kant ook belang bij een verzekering te hebben die hem
beschermt tegen eventuele ongevallen die bij zijn « werkgever » zouden kunnen
gebeuren.
Opgelet ! Er bestaan wel degelijk (alhoewel vaag omlijnde) grenzen tussen « kleine
jobs » en « zwart werk ». Wordt als « zwartwerker » beschouwd, elke minderjarige die
zonder ondergeschiktheidsband met een werkgever en zonder aangegeven te zijn (al
dan niet gratis) een professionele arbeid verricht.
Professionele arbeid betekent :
hetzij een belangrijk werk van technische aard ;
hetzij een regelmatig verrichte arbeid ;
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hetzij een arbeid die het gebruik van gespecialiseerd materiaal of gereedschap
vereist.
Indien de minderjarige daarentegen een werk in zijn familiekring of voor een erkende
jongerenorganisatie uitvoert, dan zal dat werk niet als « zwart» beschouwd worden.
Zwart werk kan vervolgd worden en ernstige strafrechtelijke en administratieve
sancties met zich meebrengen. De minderjarige loopt achteraf ook het risico
belangrijke moeilijkheden te ondervinden op het vlak van zijn sociale zekerheid. Men
moet dus, vooraleer een job te aanvaarden, heel voorzichtig zijn en zich goed
inlichten over de gevaren van het zwart werk
12. Enkele nuttige adressen.

De regionale afdelingen van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid
De regionale afdelingen van de Arbeidsinspectie stellen zich ter beschikking van de
studenten voor inlichtingen, raadgevingen en klachten betreffende de
studentenarbeid gedurende het schooljaar en tijdens de vakantiemaanden.
De Arbeidsinspectie omvat drie diensten :
Inspectie van de Sociale Wetten voor problemen die betrekking hebben op het
contract, de vergoedingen, de arbeidsduur ;
Technische Inspectie voor problemen die verband houden met de veiligheid op het
werk ;
Medische Inspectie voor problemen betreffende de arbeidshygiëne en de gezondheid
van de werknemers.
De kantoren van de Arbeidsinspectie zijn elke woensdag doorlopend van 9 tot 17u
open voor het publiek.
Voor meer gegevens, zie de website : www.meta.fgov.be (onder de rubriek contact –
toegang tot de diensten van de Federale Openbare Dienst).
Regionale Diensten van de Inspectie van de Sociale Wetten
Ernest Bleirot straat, 1 - 1070 Brussel
Tel. 02.233.41.11 – Fax : 02.233.44.88
E-mail : min@meta.fgov.be ; « Dienst »@werk.belgië.be
De vakbonden kunnen eveneens inlichtingen verschaffen :
Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) :

www.cgslb.be

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) :

www.aclvb.be

Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) - Algemeen
Christelijk Vakverbond (ACV) : www.acv-csc.be
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB): www.fgtb.be
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) : www.abvv.be
Union des classes moyennes (UCM) : www.ucm.be
Belgische Boerenbond : www.boerenbond.be
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12.
Er zijn drie uitzonderingen op de wettelijke
vertegenwoordigheidsbevoegdheid
van
de
voogd:
toestemming in de adoptie, het huwelijk en de ontvoogding
Dit beginsel is opgenomen in artikel 10, §2, van de voogdijwet: «De voogd kan niet
toestemmen in het huwelijk, de adoptie of de ontvoogding van de minderjarige».
Gelet op het specifieke karakter van de voogdij worden bepaalde bestanddelen van
het ouderlijk gezag niet aan de voogd toegekend, zulks omdat ernaar is gestreefd de
beslissingen uit te sluiten die te definitief van aard kunnen, bijvoorbeeld toestemming
in het huwelijk, adoptie en ontvoogding.
Deze drie gebeurtenissen leiden voorts tot de beëindiging van rechtswege van de
voogdij.
1. Wat is de rol van de voogd wanneer de minderjarige in het huwelijk wil treden?
Wanneer de minderjarige in het huwelijk wil treden, is de rol van de voogd beperkt tot
het inwinnen van alle informatie die nodig is om na te gaan of het huwelijk
daadwerkelijk een duurzame oplossing in het belang van de minderjarige vormt. Maar
hij kan noch toestemming voor het huwelijk geven noch een verzoekschrift bij de
jeugdrechter indienen.
Indien het huwelijk reeds aangegaan is in een ander land, gaat de dienst Voogdij de
wettigheid van het huwelijk na. Indien het huwelijk geldig is volgens het toepasselijke
recht, wordt de voogdij beëindigd.
2. Wat is de rol van de voogd wanneer ten aanzien van de minderjarige een verzoek
om adoptie wordt ingediend?
Wanneer ten aanzien van de minderjarige een verzoek om adoptie wordt ingediend,
maakt de voogd deel uit van de naaste omgeving van de jongere en is zijn ervaring
dus van groot belang. Hij stelt de volgende vraag: is de adoptie van die jongere door
die kandidaten de meest duurzame oplossing in zijn belang?
De meest gebruikelijke situaties waarmee de voogd dan te maken krijgt, zijn:
a) ofwel is reeds een adoptie uitgesproken in het land van herkomst van de
minderjarige ten gunste van in België verblijvende adoptanten, maar is zij nog niet
erkend in België;
b) ofwel is een verzoek om adoptie ingediend bij een Belgische rechtbank door
adoptanten die in België verblijven.
De voogd legt aan het gezin en aan de jongere, in bewoordingen die
overeenstemmen met diens leeftijd en onderscheidingsvermogen, uit dat adoptie
voor een minderjarige niet de enige verblijfsmogelijkheid in België is en dat rekening
moet worden gehouden met de wens van de jongere. Hij vestigt hun aandacht op
de gevolgen van adoptie.
Voorts is de voogd in staat de adoptieprocedure en de grote lijnen van de gevolgen
ervan te schetsen.
A. De adoptie is reeds uitgesproken in het buitenland.
Deze adoptie kan in België pas gevolgen hebben als zij erkend en geregistreerd is
door de dienst Internationale Adoptie bij de FOD Justitie, die alle nodige inlichtingen
zal verstrekken met betrekking tot de toepasselijke procedure en de vereiste
documenten.
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Indien de adoptieakte erkend is of het adoptievonnis uitgesproken werd na 1
september 2005 ten gunste van adoptanten die reeds in België verbleven, kan de
adoptie in principe pas erkend worden indien de adoptanten de voorbereiding op
adoptie gevolgd hebben bij de bevoegde Gemeenschap en zij bij de
jeugdrechtbank een vonnis betreffende de geschiktheid hebben verkregen.
Wat houdt de voorbereiding in? De voorbereiding is deels individueel en deels
collectief, zij wordt georganiseerd bij de Centrale Autoriteit van de Gemeenschap. De
doelstelling ervan is tweeledig: het kind beschermen en de ouders ondersteunen.
Duur: maximum 4 maanden. Specifieke en beperkte voorbereiding indien het kind
verwant is of gekend door de kandidaat-adoptant(en). (adoptie van een gekend
kind: « enige adoptie van een kind dat al het dagelijks leven met de adoptant deelt
of al een sociale en affectieve band met de adoptant heeft, in de zin van artikel 3462 derde lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek ».
Wat houdt het vonnis betreffende de geschiktheid in? Eerst moet een verzoekschrift
worden ingediend bij de jeugdrechtbank. De Centrale Autoriteit van de
Gemeenschap voert een maatschappelijk onderzoek (sociaal, medisch,
psychologisch gedeelte) uit. Indien in het vonnis wordt geconcludeerd dat de
kandidaat-adoptanten geschikt zijn, stelt het openbaar ministerie een verslag op voor
de bevoegde overheden van het land van herkomst van het kind, zodat zij over
voldoende inlichtingen betreffende de kandidaten kunnen beschikken teneinde voor
elk kind dat in aanmerking komt voor interlandelijke adoptie te bepalen welke
kandidaat of kandidaten de meest passende omgeving zou(den) bieden.
B. Een verzoekschrift voor adoptie wordt ingediend in België
De nieuwe adoptiewet, die in België op 1 september 2005 in werking trad, voorziet in
talrijke waarborgen ter bescherming van het belang van het kind. Het kind mag niet
naar België overgebracht zijn om de beperkingen en waarborgen die door die wet
zijn ingesteld, te omzeilen.
Opgelet: het is dus van belang te weten dat de overbrenging van een kind naar
België met het oog op adoptie strijdig is met de wet indien de bepalingen inzake
interlandelijke adoptie niet
zijn nageleefd. De situatie waarbij de adoptie
georganiseerd wordt tijdens het verblijf van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling in België is volkomen anders.
Ook de voogd moet op de hoogte zijn van de gevolgen van adoptie voor de
minderjarige, het adoptiegezin en het oorspronkelijk gezin. De adoptie wijzigt de
afstammingsband van de minderjarige, leidt tot erfenisrechten, nieuwe
verantwoordelijkheid voor de adoptant, maakt gezinshereniging tussen de
minderjarige en zijn biologische ouders onmogelijk, leidt tot de scheiding van zijn
broers en zussen,… De voogd bespreekt dit met het gezin en het kind. Hij evalueert
zowel de juridische als de psychologische gevolgen van adoptie (met name de breuk
met het oorspronkelijk gezin en problemen op het vlak van verbondenheid met en
integratie in het adoptiegezin). De voogd heeft alle belang erbij bijstand van
gespecialiseerde instanties te vragen.
Tijdens een adoptieprocedure is het van belang dat de voogd nauw samenwerkt met
de andere instanties: federale overheden, gemeenschapsoverheden, enz.
Wanner de adoptie erkend en uitgesproken is in België (en de adoptanten hun
woonplaats hebben in België) wordt de opdracht van de voogd van rechtswege
beëindigd (art. 24, §1, 3°, van de voogdijwet).
Nuttige adressen
Federale Centrale Autoriteit
Dienst Internationale Adoptie
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Directoraat generaal Wetgeving en fundamentale Rechten en Vrihdehen
Federale Overheid Justitie
Waterloolaan, 115 – 1000 Brussel
Tel. 02.542.71.61 – Fax : 02.542.70.56
E-mail : adoption.int.adoptie@just.fgov.be
Website : www.just.fgov.be
Communauté française
Autorité Centrale Communautaire – Service de l‟adoption
Direction générale de l‟aide à la jeunesse – Ministère de la Communauté
française
Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Tél. : 02.413.41.35 – Fax : 02.413.21.39
E-mail : adoptions@cfwb.be
Website : www.adoptions.be
Communauté flamande
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie – Kind & Gezin
Hallepoortlaan, 27 – 1060 Brussel
Tel.: 02.533.14.76 – Fax : 02.544.02.90
E-mail : adoptie@kindengezin.be
Website : www.kindengezin.be
Communauté germanophone
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertslaan, 27 – 4700 Eupen
Tel.: 087.59.63.46 – Fax : 087.55.64.73
3. Kan de voogd van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling aangesteld worden
als ad-hocvoogd in het kader van de adoptieprocedure in België?
Indien de adoptieprocedure in België verloopt, wordt de minderjarige in afwezigheid
van de ouders vertegenwoordigd door een voogd of toeziende voogd, en bij
ontstentenis door een ad-hocvoogd. De voogd van de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling kan niet aangesteld worden als ad-hocvoogd met het oog op
toestemming in adoptie, omdat zulks indruist tegen het beginsel van voornoemd
artikel 10, §2.
4. En ontvoogding?
Wanneer de jeugdrechter de ontvoogding van de jongere uitspreekt, wordt de
voogdij van rechtswege beëindigd. De betrokkene geniet aldus niet langer de
bescherming verleend aan de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
De voogd kan niet toestemmen in de ontvoogding van de jongere. Zijn advies wordt
gevraagd over de opportuniteit van de ontvoogdingsmaatregel, rekening houdend
met de kennis die hij over zijn pupil bezit.
5. Wat is de rol van de voogd ten aanzien van ouderlijk gezag van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen die moeder worden ?
De vraag luidt dan of de voogd die op grond van de voogdijwet aan de jonge
moeder is toegewezen, ook beslissingen mag nemen die de pasgeborene aangaan.
Krachtens artikel 35 van de wet houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht is de Belgische wetgeving van toepassing. Op het tijdstip van het feit dat
aanleiding geeft tot de bepaling van het ouderlijke gezag, i.e. de geboorte, heeft de
betrokken persoon, zijnde de moeder, immers haar gewone verblijfplaats in België.

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

337

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

In het Belgische rechtsstelsel wordt het ouderlijke gezag geregeld in de bepalingen
371 tot 387ter van het Burgerlijk Wetboek.
Het ouderlijke gezag is een strikt persoonlijk recht dat voorbehouden is aan de
persoon die het uitoefent en daarvan het genot heeft. Het komt niet in aanmerking
voor wettelijke vertegenwoordiging, tenzij de persoon die het ouderlijke gezag
uitoefent niet over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt. Volgens de
rechtspraak beschikt een jongere niet over het vereiste onderscheidingsvermogen
onder de leeftijdsgrens van 15 jaar. Dit wil zeggen dat de minderjarige moeder met
het vereiste onderscheidingsvermogen alleen het ouderlijke gezag over haar kind
uitoefent; ten aanzien van de pasgeborene heeft de voogd geen enkele opdracht
die onrechtstreeks had kunnen voortvloeien uit zijn opdracht ten aanzien van zijn
pupil.
Basisteksten, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en de
Belgische rechtspraak en rechtsleer drukken zich in die zin uit.
In de praktijk neemt de niet-begeleide minderjarige moeder alleen alle beslissingen
over het opsporen van andere familieleden (onder wie de vader), de schoolkeuze,
medische verzorging, psychologische, godsdienstige en levensbeschouwelijke
begeleiding, het beheer van de goederen van het kind, de op dit alles betrekking
hebbende handelingen en procedures, de uitoefening van welzijnsrechten, enz.
De voogd moet geen beslissingen nemen ten aanzien van het kind, hoeft geen
verslag over het kind op te maken en hoeft evenmin ervoor te zorgen dat de
beslissingen met betrekking tot het kind aan hem worden meegedeeld. Aangezien de
zorg voor zijn pupil tot de opdrachten van de voogd behoort, zal hij echter bij uitstek
haar raadgever zijn bij het maken van de keuzes die het kind aangaan.
Er mag niet worden vergeten dat de voogd bij de uitvoering van zijn opdrachten aan
het toezicht van de dienst Voogdij en de vrederechter onderworpen is.
Voor alles wat met de verblijfsprocedure te maken heeft, is het lot van het kind
verbonden aan dat van zijn moeder. De voogd meldt de geboorte en zendt de
persoonlijke gegevens van de pasgeborene en een afschrift van de akte van
geboorte naar de instanties die het dossier behandelen. De moeder kiest een
advocaat wanneer diens aanwezigheid vereist is. De voogd mag haar zijn advocaat
aanbevelen.
Indien de jonge moeder beslissingen neemt die kennelijk indruisen tegen het belang
van haar kind of zelfs in strijd zijn met de wet, moet de voogd, net als iedereen die op
de hoogte is van de situatie van het kind (de verantwoordelijke van het
opvangcentrum bijvoorbeeld), dergelijk gedrag aan het licht brengen. Dit is een
verruimde toepassing van de aansprakelijkheid wegens het niet-verlenend van hulp
aan personen in nood.
De jeugdrechter ten slotte doet in overeenstemming met het genoemde artikel 387bis
van het Burgerlijk Wetboek op grond van het belang van het kind uitspraak over een
eventuele wijziging van de beschikkingen met betrekking tot het ouderlijke gezag.
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VII. Het toezicht over de voogden
1.

Wie oefent toezicht uit over de voogden ?

Artikel 17 van de Voogdijwet voorziet dat de voogd zijn opdracht vervult onder
toezicht
van de Dienst Voogdij
van de Vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige
2.

Welke type toezicht oefent de Dienst Voogdij uit ?

De Dienst Voogdij oefent alleen dagelijks bestuurlijk toezicht uit op de materiële
organisatie van het werk van de voogd.
3.

Welk type toezicht oefent de Vrederechter uit ?

De Vrederechter oefent toezicht uit :
Op het correct beheer door de voogd van de goederen van de minderjarige
Op het opzoeken door de voogd van een duurzame oplossing voor de minderjarige
De Vrederechter beslecht eveneens mogelijke twistpunten tussen de voogd en de
minderjarige betreffende zijn persoon of goederen, en dit op verzoek van de
minderjarige, van de voogd, van iedere andere belanghebbende of zelfs
ambtshalve.
De Vrederechter kan ook de opdracht van de voogd beëindigen wanneer deze in
gebreke blijft om zijn opdracht met de nodige zorg te vervullen of in geval van
ernstige meningsverschillen met de minderjarige.
4.

Wanneer en hoe moet de voogd verslag uitbrengen aan de Vrederechter en aan de Dienst Voogdij ?

a. Uiterlijk 15 dagen na zijn aanstelling
Uiterlijk 15 dagen na zijn aanstelling maakt de voogd een eerste verslag 230 op over de
persoonlijke toestand van de minderjarige en zijn eventuele goederen. Hij bezorgt dit
verslag aan de dienst Voogdij en aan de Vrederechter. Dit verslag wordt verwacht
een analyse te zijn van de toestand van de minderjarige na het eerste contact van
de voogd met de minderjarige. Dit eerste verslag moet dus geen diepgaande
gegevens bevatten, maar is toch noodzakelijk daar het voor de Vrederechter en de
dienst Voogdij het uitgangspunt zal zijn om een persoonlijk project voor de
minderjarige te bepalen (de "duurzame oplossing"). Dit eerste verslag maakt dus het
werkelijke uitgangspunt uit van het verder verloop van de voogdij.
Het wordt aan de voogd aangeraden om, voor zover mogelijk, in dit eerste verslag de
volgende informatie te vermelden:
de naam van de aangestelde advocaat van de minderjarige
het land van herkomst van de minderjarige
de plaats waar zijn gezin zich bevindt
de vermelding of contacten met zijn gezin reeds werden opgenomen
hen eerste voorstel van duurzame oplossing
Een model van verslag werd opgemaakt door de dienst Voogdij en kVII. an daar
gevraagd worden (zie model in bijlage).
Dit verslag moet aan de Vrederechter maar eveneens aan de dienst Voogdij bezorgd
worden.
b. Vervolgens ten minste tweemaal per jaar

230

Zie bijlagen achteraan
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Ten minste tweemaal per jaar doet de voogd aan de Vrederechter een tussentijds
verslag231 toekomen. Een afschrift van het verslag wordt aan de dienst Voogdij
bezorgd.
Dit verslag beschrijft:
de vermogenstoestand van de minderjarige
de evolutie van zijn persoonlijke toestand, inzonderheid wat betreft:
zijn verblijfstoestand in België
de opsporing van zijn familie of van opvangstructuren in zijn land van herkomst
zijn opvoeding
de plichten die hij heeft vervuld
de eventuele problemen van de minderjarige.
c. De beëindiging van de voogdij
Uiterlijk 15 dagen na de beëindiging van zijn taak bezorgt de voogd een
eindverslag232 over de voogdij aan de Vrederechter. Een afschrift ervan wordt
overgemaakt aan de dienst Voogdij alsook aan de minderjarige.
Dit laatste verslag is belangrijk daar het de voogd ontlast van het gedeelte "goederen
van de minderjarige". Heel vaak is dit gedeelte blanco, behalve wanneer de
minderjarige maandelijks maatschappelijke steun* ontvangt van het OCMW. Bij het
einde van de voogdij zal de voogd een verslag moeten opmaken over het overschot
van de minderjarige.
De verschillende rapporten die door de voogd worden uitgewerkt, worden NOOIT
doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

5.

Tot welke Vrederechter moet de voogd zich richten ?

Tot de Vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige.
Teneinde de gegevens te vinden van de bevoegde Vrederechter, zie het website van
het Ministerie van Justitie: www.just.fgov.be/index_nl.htm of volgende website:
www.juridat.be/cantons/cantons.htm.
Sommige Vrederechters eisen dat de voogden een kopie van hun aanwijzing als
voogd bij hun eerste verslag voegen. Soms wordt hetzelfde gevraagd aan de
advocaat van de minderjarige.
Op deze wijze kan de Vrederechter een volledig dossier samenstellen.

6.

Quid als de minderjarige van verblijfplaats verandert ?

De voogd moet de verandering van verblijfplaats van de minderjarige melden aan
de vrederechter, de dienst Voogdij en aan alle overheden waarmee de minderjarige
in contact komt. Overeenkomstig artikel 19, § 3, van de voogdijwet, zendt de
vrederechter van het kanton van de oorspronkelijke verblijfplaats het dossier naar de
vrederechter van kanton waartoe de nieuwe verblijfplaats behoort.

231
232
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VIII. Deontologie van de voogd (door Jean-François
Servais233)
1.

Wat betekent beroepsgeheim ?

Het beroepsgeheim is de plicht opgelegd aan bepaalde personen om hetgeen zij
vaststellen, horen en zien in het kader van de uitoefening van hun taak of beroep,
geheim te houden.
2.

Ten aanzien van wie bestaat het beroepsgeheim ?

Ieder geheim betreft ten minste drie actoren:
de meester van het geheim (voor de voogdij: de minderjarige) die een informatie aan
de tweede actor doorgeeft, de bewaarder van het geheim (de voogd), of hem toegang
geeft tot een informatie.
de bewaarder van het geheim die de plicht heeft deze infomatie te verzwijgen ten
aanzien van de derde actor, de derde.
de derde, die niet deelgenomen heeft aan de informatieuitwisseling
Het geheim bestaat dus alleen tussen de bewaarder van het geheim en de derde.
Met andere woorden moet de voogd in principe, behalve uitzonderingen, zwijgen ten
aanzien van alle personen die derden zijn in zijn relatie met de minderjarige.
In dit kader bestaat de plicht ook ten aanzien van de familieleden van de
minderjarige die in België verblijven. Dit is dus niet het geval voor de minderjarige die
vrij zijn familie wil contacteren en informeren.
De plicht te zwijgen ten aanzien van derden verleent aan de bewaarder van het
geheim geen recht iets dat hij ten gevolge van de medegedeelde confidentie
ontdekt heeft, aan de meester van het geheim verborgen te houden. Met andere
woorden, de voogd zal het beroepsgeheim ten aanzien van de minderjarige zelf
nooit kunnen inroepen om hem iets verzwijgen.
Door de dimensie van openbare orde dat het beroepsgeheim inhoudt, wordt de
voogd niet bevrijd van zijn plicht tot geheimhouding zelfs indien de minderjarige de
voogd toelaat aan derden te spreken.
3.

Wie is onderworpen aan het beroepsgeheim ?

Naast de medische beroepen vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek, is het
beroepsgeheim toepasselijk op alle personen die belast zijn met een
vertrouwensfunctie of vertrouwenstaak die door de wet, de traditie of de zeden
voorzien zijn.
Het is niet noodzakelijk dat een wet het voorziet.
De strafwet laat de rechter toe het toepassingsgebied van de regel te bepalen.
4.

Is de voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen onderworpen aan het beroepsgeheim ?

In de uitoefening van zijn taak, zoals omschreven in de wet van 24 december 2002 en
zijn uitvoeringsbesluit van 22 december 2003, behoort de voogd tot de categorie van
de personen bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
Het was trouwens de stelling van de regering.
5.

Welke zijn de belangen die door het beroepsgeheim beschermd worden ?

Drie belangen die zich verenigen worden beschermd:
233

Directeur van de « Service droit des jeunes » van Luik
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het sociaal belang en de openbare orde: het is in het belang van iedereen dat er
mensen zijn in dewelke elkeen vrij zijn vertrouwen kan stellen en bij wie hulp kan
gevonden worden zonder vrees dat hetgeen verteld wordt later tegen hem zal spelen.
het individueel belang van de meester van het geheim: elkeen heeft recht op
eerbiediging van zijn privé-leven, hetgeen trouwens verzekerd is door artikel 8 van
het Europees Verdrag van de rechten van de mensen (EVRM).
het belang van de functie of van het beroep: de personen die in de uitoefening van hun
beroep of functie, genoopt worden geheimen te kennen, moeten toegelaten worden om
deze geheimen in alle zekerheid te ontvangen. Bij gebreke daarvan zouden deze
personen niet meer in staat zijn om hun taak te vervullen.
6.

Wat is geheim of wat wordt gedekt door het beroepsgeheim ?

Alles wat de persoon die onderworpen is aan het beroepsgeheim verneemt in het
kader van zijn taak:
de vertrouwelijke mededelingen waarvan de geheimhouding uitdrukkelijk gevraagd
wordt
de feiten, gebeurtenissen en elementen die vastgesteld werden ter gelegenheid van
de tussenkomst
de woorden waarvan de geheimhouding niet uitdrukkelijk gevraagd werd
Het feit dat de vernomen elementen later openbaar worden laat de bewaarder van
het geheim niet toe om dit geheim te vertellen.
Dit betreft eveneens de informatie die niet medegedeeld werd door de minderjarige,
maar de informatie die op een andere manier gehoord, vernomen of vastgesteld
werd.
7. Wanneer kan men spreken van schending van het beroepsgeheim of welke zijn de elementen die de
overtreding samenstellen ?

Schending van het beroepsgeheim houdt in:
de volledige of gedeeltelijke onthulling aan een derde
van een geheim vernomen in het kader van zijn taak
door een persoon die gebonden is door het beroepsgeheim
het louter voornemen iets te onthullen volstaat niet. Het is niet noodzakelijk dat de
meester van het geheim nadeel ondervindt.
8.

Welke zijn de straffen ?

Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete.
9.

Kan de door het beroepsgeheim gebonden persoon burgerlijk aansprakelijk gesteld worden ?

De schending van het beroepsgeheim maakt een misdrijf uit en kan dus, door
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de burgerlijke
aansprakelijkheid van de auteur ten aanzien van de persoon die een nadeel zou
ondervinden, op het spel zetten.
De persoon die meent een nadeel te hebben ondervonden moet het volgende
bewijzen:
dat het verweten feit een fout uitmaakt, in de zin van het burgerlijk recht
dat hij een nadeel ondervonden heeft
dat deze fout het nadeel veroorzaakt heeft
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Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is verschillend van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek, dat niet van toepassing is op voogden (zie
deel IX ).
10. Bestaan er uitzonderingen op het beroepsgeheim ? Met andere woorden, bestaan er situaties waarin de
door het beroepsgeheim gebonden persoon dit geheim KAN of MOET onthullen ?

Het wordt vandaag niet meer betwist dat deze plicht een relatief karakter heeft.
Er bestaan vier uitzonderingen op het beroepsgeheim, waarvan twee uitdrukkelijk in
artikel 458 van het Strafwetboek voorzien worden:
de getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie
wanneer een wet de bewaker van het geheim verplicht die geheimen bekend te
maken
Een derde uitzondering wordt voorzien door artikel 458bis van het Strafwetboek en de
vierde uitzondering betreft de noodtoestand.
artikel 458 bis van het Strafwetboek
Noodtoestand
De getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie
De gerechtelijke getuigenis vormt een uitzondering op het algemeen principe en
moet dus strikt geïnterpreteerd worden: het betreft de getuigenis onder eed voor een
onderzoeksrechter of voor het gerecht.
Een persoon die door de politie wordt verhoord bevindt zich dus niet in
dit geval en zou, indien zij spreekt, het beroepsgeheim kunnen schenden.
De bewaker van het geheim, die opgeroepen wordt om in rechte getuigenis af te
leggen, moet zich aanbieden, moet de eed afleggen, doch heeft de keuze tussen
zwijgen of spreken. Het beroepsgeheim wordt opgeheven en de houder van het
geheim mag vrij spreken. Maar hij kan steeds kiezen om te zwijgen. Deze keuze
behoort hem toe.
Hij zal ook kunnen beslissen zich slechts voor bepaalde vragen achter het
beroepsgeheim te verschuilen.
De wet verplicht de houder van het geheim die geheimen bekend te maken
Als voorbeeld van deze tweede uitzondering wordt vaak vermeld de verplichting hulp
te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert (artikel 422bis
van het Strafwetboek), wettelijke verplichting die met een geldboete of
gevangenisstraf tot zes maanden kan gestraft worden, en zelfs tot twee jaar indien de
persoon die in groot gevaar verkeert minderjarig is.
Laten wij eraan herinneren, en het verschil is belangrijk, dat artikel 422bis van het
Strafwetboek de verplichting hulp te verlenen of te verschaffen voorziet, en dus niet
iets te onthullen of bekend te maken.
Een situatie van groot gevaar, zoals voorzien door deze bepaling, verplicht dus niet
automatisch te spreken, maar verplicht persoonlijke hulp te verlenen of ervoor te
zorgen dat de bevoegde persoon of dienst aangepaste hulp verleent teneinde een
einde de maken aan dit gevaar. Het is in dit kader dat de bekendmaking aan de
gerechtelijke instanties in bepaalde gevallen de aangepaste hulp kan zijn.
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Het moet gaan over een gevaar, met andere woorden een gebeurtenis waarvan de
verwezenlijking waarschijnlijk blijkt; over een groot gevaar, dat de integriteit van de
persoon schaadt; en over een actueel gevaar, dus niet hypothetisch.
Artikel 458bis van het Strafwetboek voorziet een derde hypothese waarin de houder
van het geheim zal kunnen spreken
Zoals bij de getuigenis in rechte, behoort de beslissing het geheim al dan niet bekend
te maken tot de houder van het geheim toe, die in alle oprechtheid het gedrag zal
bepalen dat het meest aangepast is aan de situatie die hij tegenkomt.
De wettelijke bepaling betreft op een limitatieve wijze bepaalde misdaden en
misdrijven op minderjarigen gepleegd en de bekendmaking ervan is slechts onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.234
De « noodtoestand » die een algemeen principe van strafrecht uitmaakt
Vier voorwaarden moeten vervuld zijn:
het belang dat de houder van het geheim probeerde te beschermen door de
overtreding te plegen moet gelijk of superieur zijn aan het opgeofferd belang
het te beschermen belang moet bedreigd worden door een ernstig, imminent en
vaststaand gevaar
het is onmogelijk om het superieur belang te beschermen op een andere manier dan
door de overtreding te plegen
de wet moet geen verplichting opleggen het kwaad te vermijden dat de houder van
het geheim poogt te vermijden
11. Wat is de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ten opzichte van deze
uitzonderingen ?

De wet van 24 december 2002 voorziet dat de voogd zijn taak uitoefent onder
toezicht van de dienst Voogdij en van de Vrederechter van de verblijfplaats van de
minderjarige.
De wet voorziet in dit kader dat de voogd regelmatig verslagen aan deze twee
instanties laat toekomen. Deze verslagen behandelen verschillende punten die de
minderjarige betreffen.
Het zijn dus wettelijke bepalingen die de voogd verplichten bepaalde informatie
waarover hij beschikt bekend te maken aan deze instanties. Het gaat hier om de
tweede uitzondering voorzien door artikel 458 van het Strafwetboek en er is geen
schending van het beroepsgeheim door de voogd wanneer hij deze verslagen
opstuurt.
In dit kader kan de voogd derhalve geen belangrijke informatie die de minderjarige
hem zou hebben medegedeeld geheim houden, daar het een punt betreft dat,
krachtens de wet, het voorwerp moet maken van deze verslagen.
Kan de voogd, buiten dit geval, informatie aan derden mededelen die door het
geheim beschermd zijn, zonder de door de wet strafbare verplichting te schenden ?
Geen enkele wettelijke bepaling spreekt van gedeeld geheim.

234 Deze voorwaarden zijn:

uit hoofde van zijn staat of beroep houder zijn van geheimen
een misdaad of misdrijf op een minderjarige betreffen die in artikel 458bis van het strafwetboek vermeld wordt
het slachtoffer hebben onderzocht of door het slachtoffer in vertrouwen zijn genomen
bestaan van een ernstig en dreigend gevaar voor de psychische of fysieke integriteit van de betrokkene
niet in staat zijn om deze integriteit zelf of met behulp van derden te beschermen
de misdaden en misdrijven door artikel 458bis van het strafwetboek beoogd worden zijn de volgende : aanranding van de eerbaarheid,
verkrachting, verlating van familie, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, opzettelijk doden, verminking van de genitaliën van een persoon
van het vrouwelijk geslacht, verlating van minderjarigen, beroving van voedsel en onderhoud, diefstal.
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Opdat het meedelen van een geheim geen strafbare schending van het
beroepsgeheim zou uitmaken, moeten volgens bepaalde auteurs vijf cumulatieve
voorwaarden vervuld zijn:
de eerste is de verplichting voor de tussenkomende persoon om de houder van het
geheim of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte te stellen van hetgeen het
voorwerp zal maken van de mededeling en van de personen met wie het geheim
gedeeld zal worden
de tweede voorwaarde is de goedkeuring van de houder van het geheim
de derde is de verplichting om het geheim uitsluitend te delen met personen die zelf
onderworpen zijn aan het beroepsgeheim
de vierde is de verplichting om het geheim uitsluitend te delen met personen die
dezelfde taak hebben
de vijfde is de verplichting de mededeling te beperken tot hetgeen strikt
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke taak
De definitie van gemeenschappelijke taak, indien deze noodzakelijk is, is op zichzelf
niet evident. Men kan niettemin veronderstellen dat de voogd, de advocaat, het
centrum waar de minderjarige verblijft in principe gemeenschappelijke doelen
nastreven.
Er dient er ook aan herinnerd te worden dat de voogd de minderjarige
vertegenwoordigt in een heleboel handelingen en acties. In het kader van deze
specifieke taak, zal hij genoopt zijn informatie mede te delen teneinde bepaalde
stappen en beroepen te staven, in overleg met de minderjarige, en in naam van deze
laatste.
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IX. De aansprakelijkheid van de voogd
Geen burgerlijke aansprakelijkheid: artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek is niet
toepasselijk en de voogd zal niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade
veroorzaakt door de minderjarige warvoor hij aangesteld werd.
De voogd kan daarentegen aansprakelijk gesteld worden voor zijn eigen fouten,
gepleegd in de uitoefening van zijn taken: de aanvaarding van de voogdij heeft als
gevolg dat de voogd aansprakelijk is voor zijn handelen. Hij is aansprakelijk voor alle
fouten die hij pleegt in het beheer, voor zijn nalatigheid of zijn onvoorzichtigheid
(artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).
1.

Wat dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid genomen door de Dienst Voogdij ?

Het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 2003 voorziet erin dat een verzekering wordt genomen voor de voogden
om hun burgerlijke aansprakelijkheid te dekken, alsook om de lichamelijke schade te
dekken opgelopen door de voogd ten gevolge van een schadegeval veroorzaakt in
België door het voertuig gebruikt voor de uitoefening van zijn opdracht als voogd.
Gezien het om een verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid gaat, is het
contract enkel van toepassing wanneer er schade is veroorzaakt aan de pupil of aan
een derde.
I. Algemene voorwaarden betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van de
voogden en minderjarigen
Zijn van de waarborg volgend uit deze verzekeringspolis uitgesloten:
-

schade veroorzaakt met opzet of door een zware fout van de verzekerde;

-

schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van het gebruik van
voertuigen;

-

schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit brand of ontploffing, en
veroorzaakt aan de onroerende goederen waarvan de verzekeringsnemer (…) huurder
of bewoner zou zijn (…); deze risico‟s moeten worden gedekt door een
brandverzekering;

-

schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen die aan de verzekerde
gegeven, verhuurd of uitgeleend zijn of hem toevertrouwd werden om bewaakt,
bewerkt, hersteld of vervoerd te worden (cf. stageovereenkomst mechanicus);

-

schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende
middelen, gebruikt zonder medisch voorschrift.

II. Speciale voorwaarden
A) Op het stuk van de burgerlijke aansprakelijkheid van de voogden en de
minderjarigen
De BA-verzekering voorziet in de dekking van schade veroorzaakt aan derden.
Bij uitbreiding van de waarborg worden de verzekerden daarentegen onderling en
ten opzichte van de verzekeringnemer als derden beschouwd.
Worden daarentegen niet beschouwd als derden ten opzichte van de andere
verzekerden: de verzekeringsnemer (dienst Voogdij), de gesloten centra, de
opvanghuizen of vluchtelingenhuizen.
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Bijgevolg wordt de aansprakelijkheid van de minderjarige voor schade, veroorzaakt
aan zijn voogd gedekt door de verzekeringspolis.
Daarentegen, wordt de aansprakelijkheid van de minderjarige voor een schade
veroorzaakt ten opzichte van een opvangcentrum, wordt aldus niet gedekt door de
verzekeringspolis.
B) Op het stuk van de BA-verzekering van de minderjarigen
Zoals supra is gesteld, bepalen de speciale voorwaarden van de overeenkomst dat
het om de burgerlijke aansprakelijkheid gaat die ten laste gelegd kan worden van de
minderjarigen uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden, met uitzondering van
de minderjarigen die geplaatst zijn in gesloten centra, opvanghuizen of
vluchtelingenhuizen.
 bijgevolg geldt deze uitzondering niet voor minderjarigen die gehuisvest zijn bij een
particulier.
C) Op het stuk van de BA-verzekering van de voogden
De speciale voorwaarden van de overeenkomst sluiten inzonderheid uit:
-

de schade voortvloeiend uit verduisteringen of handelingen vreemd aan de uitoefening
van het geheel van de beroepsactiviteiten van de voogden;

-

het eigenlijke onderwerp van de intellectuele prestatie, met andere woorden de
intellectuele werken of andere die, in geval van slechte uitvoering, geheel of
gedeeltelijk opnieuw moeten worden verricht: «de onbekwaamheid» van de voogd
wordt niet gedekt; indien het intellectueel werk "op onbehoorlijke wijze gedaan” is,
wordt de schade veroorzaakt door die "onbekwaamheid" niet gedekt.

2.

Wat te doen bij schadegeval?

De verzekerde moet zodra mogelijk daarvan schriftelijk aangifte doen en in elk geval
binnen acht dagen vanaf het tijdstip waarop hij kennis ervan heeft (cf. Formulier
„aangifte van ongeval” Burgerlijke Aansprakelijkheid).
De voogd richt een schriftelijke verklaring aan de dienst Voogdij, waarin de situatie en
de omstandigheden van het voorval zo duidelijk mogelijk worden uitgelegd. De
voogd vermeldt eveneens zijn contactgegevens, deze van de minderjarige, en voegt
alle nuttige stukken (vb. factuur) toe. Het dossier kan per fax (02/542.70.83) of per post
naar het volgende adres gestuurd worden: Dienst Voogdij, Waterloolaan 115, 1000
Brussel. De dienst Voogdij zal de informatie dan overmaken aan de
verzekeringsmaatschappij.
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen of te beperken.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval
moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de
verzekerde overzonden worden aan Ethias.
Bij schadegeval neemt de firma Ethias de kosten ten laste die voortvloeien uit de
maatregelen die hij gevraagd heeft om de gevolgen van de gedekte
schadegevallen te voorkomen of te beperken, alsmede de kosten die volgen uit de
redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als een goed
huisvader heeft genomen, onder bepaalde voorwaarden (cf. voorwaarden artikel 2,
punt 2.1).
Bij schadegeval betaalt de firma Ethias de kosten betreffende burgerlijke
rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en
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deskundigen, maar enkel voor zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn
gemaakt.
De voogd kan alle vragen betreffende de dekking van de verzekering die de dienst
Voogdij heeft afgesloten, ook schriftelijk richten aan Mr. J. LIGOT
ofwel per fax op het volgend nummer: 04/220.30.24
ofwel per e-mail op het volgende adres: jacques.ligot@ethias.be ;
ofwel per telefoon op het volgend nummer : 04/220.36.80
3.

Bestaat er een rechtsbijstandsverzekering ? (in geval van laattijdig indienen van een beroep
bijvoorbeeld)?

De verzekering die de FOD Justitie afgesloten heeft voor de voogden voorziet geen
bijzondere dekking voor de verdedigingskosten in rechte van de voogd . Elke voogd
heeft er dus belang bij na te gaan of hij gedekt wordt door een verzekering voor
dergelijke situaties.
4.

Praktische gevallen voorgelegd door voogden

Indien een voogd een van zijn pupillen vervoert en deze met opzet een ongeval
veroorzaakt (door het stuur uit handen van de voogd te willen trekken), wordt dit
ongeval dan door de verzekering eveneens gedekt?
Eerst moet worden nagegaan of de minderjarige gedekt is: is er wel degelijk een
voogd voor die minderjarige aangewezen?
Indien de minderjarige gedekt is, geldt dit voor twee schadecategorieën:
1. Schade aan derden veroorzaakt door het ongeval
Die schade moet ten laste worden genomen door de autoverzekeraar met
mogelijkheid tot verhaal op de minderjarige (schade met opzet) of de voogd
(toezichtverzuim).
In geval van verhaal van de autoverzekeraar op de minderjarige en/of de voogd kan
geen beroep gedaan worden op polis 45.111.543 omdat wij schade die onder de
toepassing van de wet op de verplichte autoverzekering valt, uitsluiten.
2. Schade aan het voertuig van de voogd
Volgens de overeenkomst geniet de voogd de hoedanigheid van derde ten opzichte van
de minderjarige.
Niettemin mag de voogd niet op enige wijze aansprakelijk gesteld zijn
(toezichtverzuim), moet de aansprakelijkheid van de minderjarige erkend zijn en mag
het niet gaan om een opzettelijke daad uit zijn hoofde (niet-verzekerbaar krachtens
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
Zijn de voogden gedekt indien zij schade veroorzaken door het breken van een stoel,
raam, enz. bij een bezoek aan een centrum of gezin? Wat als een voogd een derde
verwondt?
Schade veroorzaakt door de voogd wordt gedekt voor zover zij zich in het kader van
zijn opdracht heeft voorgedaan.
Wat is de precieze situatie voor ongevallen met voertuigen op de weg?
Schade veroorzaakt aan passagiers en derden wordt gedekt door
autoverzekeraar van het betrokken rijtuig indien zijn aansprakelijkheid erkend is.
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X. Het fiscaal en sociaal statuut van de voogd
1. Welke vergoeding krijgt de voogd?

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de voogdijwet stelt het bedrag van de
vergoedingen voor de voogd vast:
- geïndexeerde forfaitaire vergoeding van 500 € per voogdij en per jaar (een
kalenderjaar, ongeacht de voogdij begint op 1 januari of op 31 december van het
lopende jaar);
- afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen van 85 € voor de administratieve
kosten per voogdij en per jaar, in voorkomend geval te vermeerderen met de
kosten van een aangetekende zending;
- verplaatsingskosten overeenkomstig de wetgeving ter zake (0,294 €/km op 1 juli
2007).
Standaard-schuldvorderingen moeten ingevuld naar de dienst Voogdij worden
verzonden. Cf. bijlagen.
Wanneer de voogd een zogenaamde „professionele‟ voogd is, met andere woorden
in dienst genomen is door een vereniging of openbare instelling die een
protocolakkoord gesloten heeft met de dienst Voogdij, is de in het koninklijk besluit
bedoelde vergoeding een toelage:
- van 3500 € met indexering per jaar op voorwaarde dat hij gelijktijdig
vijfentwintig voogdijen onder zijn hoede neemt;235
- vermeerderd met een toelage voor administratieve kosten en verplaatsingen
van 25,20 € per voogdij en per maand.
2. Welk sociaal statuut voor de voogd ?

De vergoeding wordt vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen ten belope van
de bedragen die overeenstemmen met twee voogdijen. Zodra de voogd meer dan
twee voogdijen onder zijn hoede heeft, is hij onderworpen aan het fiscaal en sociaal
stelsel van de zelfstandigen.
De voogd moet zich binnen drie maanden na de aanvang van zijn activiteiten
aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Cf. lijst infra. Hij kan
zich aansluiten bij een fonds naar keuze. Als zelfstandige betaalt hij elk kwartaal een
sociale bijdrage. Meer informatie staat te lezen op de site van de Sociale Zekerheid,
te raadplegen op (www.socialsecurity.fgov.be, onder de rubriek “Zelfstandigen”).
De voogd is zelfstandige in bijberoep ?
Wanneer het inkomen uit de beroepsactiviteit als zelfstandige meer dan 1.141,85 €
bedraagt, dient hij sociale bijdragen te betalen. De bijdrage bedraagt 19,65% van het
jaarinkomen. Startende zelfstandigen in bijberoep betalen 58,05 € per kwartaal.
Voorts wordt de activiteit van zelfstandige als bijberoep beschouwd wanneer hij in
dienst genomen is op basis van minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst als
werknemer, of 200 dagen (8 maanden) per jaar als ambtenaar of 6/10 van een
volledig lesrooster als leerkracht.
Kunnen ook als zelfstandige in bijberoep worden beschouwd:
Dit bedrag bedraagt 13500 € per jaar en per voogd die minstens 13 voogdijen onder zijn hoede neemt, mits deze voogd houder is van een
universitair diploma of over een gelijkaardige ervaring beschikt en hij het werk van minstens vier voogden coördineert binnen de desbetreffende
vereniging of openbare instelling.
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a) personen met een vervangingsinkomen (pensioen of uitkering) voor zover dat
inkomen reeds gelijk is aan het bedrag van het minimumpensioen van een
alleenstaande zelfstandige;
a) echtgenoten of weduwen die rechten genieten afgeleid van de sociale
voorzieningen voorzover het inkomen niet meer dan 5406,54 € bedraagt.
De zelfstandigen in bijberoep blijven de sociale voordelen genieten van het stelsel
waaraan ze zijn onderworpen door hun hoofdactiviteit (werknemer, ambtenaar,
gepensioneerde).
De voogd is werkloos
Gedurende de werkloosheidsperiode kan een voogd zijn voogdijopdrachten
uitvoeren voor maximum twee voogdijen, dus ten beloop van een
maximumvergoeding van 1000 euro per jaar, vermeerderd met de forfaitaire
terugbetaling van de administratieve kosten en de verplaatsingsonkosten, op
voorwaarde dat hij beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt (behalve ingeval van
vrijstelling op grond van andere bepalingen).
Indien een zelfstandige in bijberoep werkloos wordt tijdens de uitoefening van de
voogdij kan hij zijn activiteit als zelfstandige en aldus het aantal voogdijen waarmee
hij is begonnen voortzetten op voorwaarde dat hij het werkloosheidsbureau verwittigt
en dat hij die activiteit heeft uitgeoefend:
-

wanneer hij loontrekkende was;
gedurende ten minste drie
werkloosheidsuitkering.

maanden

vóór

de

aanvraag

van

een

Als voogd kan hij de vergoedingen cumuleren met de werkloosheidsuitkeringen voor
zover die vergoedingen niet meer bedragen dan 3438,24 €. Wanneer dat
maximumbedrag wordt overschreden, worden de werkloosheidsuitkeringen
verminderd met toepassing van artikel 130 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
De voogd is bruggepensioneerde
Indien de voogd met brugpensioen gaat, kan hij de voogdijen waarmee hij is
begonnen voortzetten. Indien een voogdij eindigt, kan zij door een nieuwe voogdij
worden vervangen. Evenals de werkloze kans voogd de vergoedingen cumuleren
met zijn uitkeringen voorzover die vergoedingen niet meer bedragen dan 3438,24 €,
ofwel 6 voogdijen (zie “werklozen” supra).
Voor een persoon die voogd wil worden terwijl hij reeds met brugpensioen is, geldt
hetzelfde principe als voor de werkloze: maximum 2 voogdijen, met andere woorden
ten belope van een maximumvergoeding van 1000 € per jaar (geïndexeerd),
vermeerderd met de forfaitaire vergoeding van onkosten en verplaatsingsonkosten.
De voogd is gepensioneerd
Een gepensioneerde kan met inachtneming van bepaalde voorwaarden een
beroepsactiviteit blijven uitoefenen zonder dat zulks invloed heeft op zijn pensioen. Hij
moet eerst officieel aangifte doen van zijn beroepsactiviteit. Bovendien gelden er
specifieke inkomensgrenzen. Die inkomensgrenzen verschillen naargelang het aantal
eventuele personen ten laste.
3. Is de voogd BTW-plichtig?

De activiteiten van de voogd zijn vrijgesteld van BTW overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°,
van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde (“…. de diensten en de daarmee nauw samenhangende
leveringen
van
goederen
in
de
uitoefening
van
hun
geregelde
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werkzaamheid,…verstrekt door instellingen erkend door de bevoegde overheid die,
ingevolge hun statuten, in hoofdzaak tot doel hebben het toezicht over jongelui en
de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding” – opmerking: de
uitdrukking “instanties of instellingen” houdt eveneens een natuurlijk persoon in).
4. Hoe de belastingsaangifte invullen?

De voogden ontvangen 2 fiches :
fiche 281.10, met vermelding van de verplaatsingsonkosten. Dit is niet belastbaar
fiche 281.50, met vermelding van de forfaitaire vergoedingen (526,15 €). Dit is
belastbaar, behalve wanneer het gaat om niet meer dan twee voogdijen per jaar.
Voor de 85 € administratieve kosten krijgen voogden geen fiche. Deze is ook niet
belastbaar.
Voor meer inlichtingen in verband met de bedragen vermeld op de fiche:
Boekhouding van FOD Justitie :
NL: Agna LADANG
FR: Bérengère FOURDIN

Tel.: 02.542.65.52
Tel.: 02.542.69.54
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XI. De beëindiging van de voogdij
1.

Wanneer eindigt de voogdij ?

In de volgende gevallen?
Voor de minderjarige
wanneer hij wordt toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij
over hem uitoefent krachtens de wet van toepassing overeenkomstig artikel 35 van de
wet van 16 juli 2004 houdende het wetboek van internationaal privaatrecht 236;
wanneer hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (of indien er twijfel heeft bestaan over
de door de betrokkene verklaarde leeftijd wordt de voogdij beëindigd op de door de
dienst Voogdij overeenkomstig de resultaten van het medisch onderzoek vastgestelde
datum;
in geval van overlijden;
in geval van ontvoogding;
in geval van adoptie;
in geval van huwelijk;
in geval van verwerving van de Belgische nationaliteit of van de nationaliteit van één van
de 28 lidstaten van de Europese Economische Ruimte;
op het tijdstip van de verwijdering van de minderjarige van het grondgebied : de voogdij
eindigt wanneer geen enkele procedure betreffende de minderjarige nog hangend is;
Dit betekent dat indien de minderjarige zich niet meer op het Belgisch
grondgebied bevindt, de voogd verder de vertegenwoordiging van de
minderjarige moet verzekeren in alle lopende procedures die hem
betreffen op het tijdstip van de verwijdering van de minderjarige !
ingeval de minderjarige is verdwenen uit zijn plaats van opvang en zijn voogd reeds 4
maanden geen nieuws van hem ontvangen heeft237
wanneer aan de minderjarige een verblijfstitel van onbepaalde duur wordt toegekend (in
het algemeen eerst een BIVR* van onbepaalde duur): de voogdij eindigt wanneer de voogd
de nodige stappen ondernomen heeft om een burgerlijke voogdij te laten openvallen
(artikel 389 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
Voor de voogd
wanneer hij vrijwillig afstand doet van zijn taak, mits opzeg van twee maanden
(of minder om ernstige redenen). De voogdij gaat door voor de minderjarige,
maar met een andere voogd.

Gewijzigd door artikel 265 van de programmawet van 27 december 2004 (BS van 31 december 2004). Artikel 35 van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht: “(…) Het ouderlijk gezag en de voogdij, de vaststelling van de onbekwaamheid van
een volwassene en de bescherming van een onbekwame persoon of diens goederen worden beheerst door het recht van de Staat op wiens
grondgebied die persoon zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de feiten die aanleiding geven tot de bepaling van het ouderlijk
gezag. De niet-begeleide minderjarige vreemdeling heeft dus zijn gewone verblijfplaats in België op het tijdstip waarop de vraag inzake het
ouderlijk gezag of de voogdij over hem rijst, het is dus het Belgisch recht dat van toepassing is om te bepalen of er ouderlijk gezag of voogdij
over hem wordt uitgeoefend.
237 Zoals ingevoegd in artikel 24, § 1, 5° van de voogdijwet door artikel 269 van de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004).
236
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2.

Op welke wijze moet de voogd reageren indien de minderjarige verdwijnt?

Onafhankelijk van het geval van verdwijning, past het hier de taak van de voogd ten
aanzien van de minderjarige in herinnering te brengen. De voogd moet, middels
regelmatige contacten met de minderjarige, met hem een vertrouwensrelatie
opbouwen. Deze regelmatige contacten zullen de voogd toelaten de voornemens
en het standpunt van de minderjarige te kennen over de beslissingen die hij wenst te
nemen. Zo zal de voogd in staat zijn op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld de intentie
van de minderjarige om zich bij vrienden te gaan vestigen of naar Engeland te
vertrekken.
Het is heel belangrijk dat de voogd aan de minderjarige uitlegt dat hij, zelfs in deze
gevallen, steeds beschikbaar zal zijn en herhaalt dat hij het beroepsgeheim moet
respecteren. Zo moet de voogd, die de situatie van de minderjarige kent en die
perfect weet dat zijn situatie niet onrustwekkend is, zich onthouden de politie, de
Dienst Vreemdelingenzaken en/of Child Focus te verwittigen.
De vertrouwensrelatie die opgebouwd zal worden tussen de voogd en de
minderjarige zal in veel gevallen kunnen vermijden dat men zich voor niets zorgen
maakt. De situatie is verschillend in geval van een onrustwekkende verdwijning.
Hierna volgen eerst de criteria die het onrustwekkend karakter van een verdwijning
bepalen 238 :
De vermiste persoon is jonger dan 13 jaar;
De vermiste persoon vertoont een mentale of fysieke handicap of een gebrek aan
autonomie;
De vermiste volgt een geneeskundige behandeling en moet geneesmiddelen nemen (die
voor hem onontbeerlijk zijn)
Volgens de beschikbare informatie kan de vermiste zich in levensgevaar bevinden
(bijvoorbeeld: er bestaan tekens van zelfmoord (afscheidsbrief, verklaringen aan
derden, …))
Volgens de beschikbare informatie kan de vermiste zich in het gezelschap bevinden
van derden die een bedreiging voor zijn welzijn zouden kunnen uitmaken of kan de
vermiste slachtoffer zijn van een strafbaar feit (bijvoorbeeld: er bestaat een
mogelijke getuige van een kidnapping…);
De afwezigheid van de persoon is totaal tegenstrijdig met zijn gewoonlijk gedrag
(bijvoorbeeld: de vermiste persoon heeft geen gevolg gegeven aan een belangrijke
oproeping of is niet naar een afspraak gekomen, de vermiste heeft geen enkel
persoonlijk effect meegenomen…)
Elk geval van verdwijning zal behandeld worden naargelang het al dan niet
onrustwekkend karakter ervan. De loutere kwalificatie van vlucht volstaat niet om een
verdwijning als onrustwekkend te kwalificeren.
Het is de vereniging van verschillende elementen die het type verdwijning zal
bepalen.
Indien de voogd meent dat de vermiste minderjarige één of meerdere van de
hogervermelde criteria vervult of indien hij meent dat de minderjarige slachtoffer kan
zijn van een netwerk van mensenhandel, moet hij deze verdwijning zo vlug mogelijk
aan de politie melden, ongeacht de leeftijd van de minderjarige en ongeacht het feit
dat het een eerste of een tweede vlucht betreft. Dit wordt trouwens bevestigd in de
recente omzendbrief van de Procureur Generaal van 11 oktober 2004 over de eerste
maatregelen betreffende de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die voorziet
dat: "in geval van verdwijning van een minderjarige, zal het opvangcentrum of de
238 Sommige van deze criteria worden hernomen in de Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 1997 betreffende de opsporing van vermiste personen
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voogd (indien de minderjarige in een pleeggezin of bij een vertrouwenspersoon
geplaatst werd) de verdwijning aan de politiediensten melden. Deze laatsten zullen
het Parket, de Dienst Vreemdelingenzaken, de cel vermiste persoon van de federale
politie, Child Focus en de Dienst Voogdij op de hoogte houden".
Deze circulaire voorziet bovendien erin dat het signalement gemaakt moet worden
teneinde de verblijfplaats van de minderjarige op te zoeken, en niet teneinde zijn
verwijdering voor te bereiden.
Op het ogenblik van het signalement van de verdwijning, is het heel belangrijk zoveel
mogelijk elementen aan de politie te geven: omstandigheden waarin de verdwijning
verlopen is, namen en telefoonnummers van vrienden, contactpersonen, eventuele
gezondheidsproblemen, …
Het is eveneens aangeraden een foto van de minderjarige mee te nemen.
Elke politiedienst die een verklaring betreffende een verdwijning opneemt is bevoegd
om het onderzoek uit te voeren, steeds onder het toezicht van een bevoegde
magistraat (procureur des konings, onderzoeksrechter of andere).
In geval van een onrustwekkende verdwijning, kan de voogd nog steeds contact
opnemen met Child Focus. Gratis telefoonnummer: 110.
Welk is de rol van Child Focus ?
In geval van verdwijning is de rol van Child Focus hoofdzakelijk steun te bieden voor
de opsporing van de vermiste persoon :
- Door een logistieke steun (Child Mobile) te verlenen
- Door een snelle verspreiding van affiches of kleinere vignetten
- Door een overdracht van informatie (ontvangen van getuigenissen) aan officiële
instanties, met bevestiging per fax
- Door veelvuldige contacten met de verschillende tussenkomende personen in het
dossier (Dienst Vreemdelingenzaken, Politie, Parket…)
- Door een steun en een stimulatie van het onderzoek
- Door het ter beschikking stellen van het gratis permanent noodnummer 110 (24u/24
en 7dagen/7)
- Door een samenwerking met de (nationale en internationale) media, indien
noodzakelijk
- Door een oproep aan het internationaal netwerk van NGO's die in hetzelfde domein
werken
- Door een deelneming aan de coördinatievergaderingen
- Door een individuele omkadering van de slachtoffers (begeleiding, adviezen…).
Ingeval de minderjarige is verdwenen uit zijn plaats van opvang en zijn voogd reeds 4
maanden geen nieuws van hem ontvangen heeft.239
Bij de aangifte van de verdwijning, ook al heeft zij plaats op een latere datum dan die
van de verdwijning, wordt de daadwerkelijke datum van verdwijning in aanmerking
genomen voor de berekening van de termijn van 4 maanden.
De voogdij is pas beëindigd wanneer de voogd de kennisgeving van de beslissing tot
beëindiging van de voogdij heeft ontvangen van de dienst Voogdij. De dienst
Voogdij gaat in geval van een verdwijning na of deze wel degelijk gemeld is aan de
politie en of de daadwerkelijke termijn minimum 4 maanden bedraagt. Zolang er
geen kennisgeving van de beëindiging van de voogdij is, ongeacht de verdwijning

239

zoals ingevoegd in artikel 24, § 1, 5° ,van de voogdijwet door de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004).
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van de minderjarige een onrustwekkend karakter heeft of niet, blijft de voogd zijn
opdrachten uitvoeren. In de eerste plaats moet hij nagaan of de verdwijning van zijn
pupil onrustwekkend is en indien nodig de politie daarvan op de hoogte brengen.
3. “Stappen ondernemen om een burgerlijke voogdij te laten openvallen”, wat betekent dat?

Als aan de minderjarige een verblijfsvergunning van onbepaalde duur wordt
toegekend, maar hij daarnaast nog altijd voldoet aan de andere voorwaarden om te
worden beschouwd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, hij nog geen 18 jaar
is en zich niet bij zijn familie heeft gevoegd, dan bestaat de laatste opdracht van de
voogd erin de nodige stappen te ondernemen om een burgerlijke voogdij te
organiseren in de zin van de artikelen 389 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Dit komt erop neer dat de voogd bij zijn dossier voor de vrederechter de gegevens
van de kandidaat-burgerlijke voogd voegt, evenals een verklaring waarin hij uitlegt
hoe die persoon de burgerlijke voogdij in het belang van het kind zal uitoefenen.
Zolang geen burgerlijke voogd is aangewezen, blijft de voogd van de minderjarige de
vertegenwoordiger van zijn pupil en vervult hij de verschillende aan zijn wettelijke
opdrachten verbonden taken.
Volgens artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek komt de burgerlijke voogdij tot stand
wanneer de ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende
onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen. Zolang één van deze
omstandigheden niet is aangetoond, kan de burgerlijke voogdij dan ook niet worden
georganiseerd.
De voogdij eindigt pas wanneer de beslissing van de vrederechter wordt
meegedeeld aan de dienst Voogdij.
4. Wie kan zich kandidaat stellen voor de burgerlijke voogdij?

Niemand kan worden verplicht burgerlijke voogd te worden. Een dergelijke verbintenis
wordt op vrijwillige basis aangegaan.
Er wordt gezocht in de naaste omgeving van de minderjarige: iemand van het
centrum of van één van de verschillende verenigingen, iemand van de familie die in
België woont en met wie hij goede contacten onderhoudt.
De voogd van de minderjarige kan ook zichzelf voorstellen als burgerlijke voogd, maar
hij moet wel beseffen dat de burgerlijke voogdij andere verplichtingen met zich
brengt dan die van de voogd van de minderjarige (verantwoordelijkheid voor het
beheer van de goederen van de minderjarige) en dat hij geen speciale opleiding
heeft gevolgd voor het vervullen van die taak.
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XII. LEXICON
A
Aankomstverklaring (bijlage 3): document dat afgegeven wordt aan de vreemdeling
gemachtigd tot kort verblijf (maximum drie maanden – behalve indien het visum in een
kortere duur voorziet) en die verblijft in een gemeente, met mogelijkheid tot verlenging in
bepaalde uitzonderlijke omstandigheden. Er bestaan twee soorten aankomstverklaringen: 1)
de aankomstverklaring op grond van de wet van 15 december 1980: elke vreemdeling die in
België aankomt met een geldig visum van drie maanden moet zich aanbieden bij het
gemeentebestuur van de gemeente waarin hij verblijft teneinde zijn aankomst en zijn
verblijfplaats mee te delen. Hij ontvangt dan een aankomstverklaring geldig voor drie
maanden (behalve indien zijn visum een kortere duur bepaalt) en 2) de aankomstverklaring
kan op grond van de circulaire van 15 september 2005 worden afgegeven aan de nietbegeleide minderjarige vreemdeling die geen documenten bezit voor zover geen duurzame
oplossing betreffende zijn verblijf gevonden wordt, na onderzoek van de situatie van de
minderjarige door het Bureau NBMV van de directie Toegang en Verblijf van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Deze aankomstverklaring is drie maanden geldig en kan worden
verlengd. Hetzelfde document wordt toegekend aan de personen die het slachtoffer zijn
van mensenhandel.
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (van een nalatenschap):
aanvaarding van een nalatenschap door, vóór de aanvaarding ervan, een boedelbeschrijving
te laten opmaken van de baten en de schulden van de nalatenschap. Zodra de
boedelbeschrijving opgemaakt is, beslist de erfgenaam of hij de nalatenschap verwerpt of
aanvaardt. Indien hij deze aanvaardt, zal hij de schulden moeten betalen maar slechts ten
belope van de baten van de nalatenschap (>< zuivere aanvaarding van de nalatenschap).
AMO : “Service d‟Aide en Milieu Ouvert" (in de Franse Gemeenschap) waarvan de taak erin
bestaat preventieve hulp aan jongeren in hun leefmilieu te verlenen. Deze preventieve hulp
bestaat uit verschillende onderdelen: individuele hulp (sociale en educatieve hulp die ertoe
strekt de persoonlijke ontwikkeling van de jongere in zijn sociale omgeving en
gezinsomgeving te begunstigen teneinde elke breuk met deze omgeving te voorkomen, door
te luisteren, te begeleiden, te oriënteren en te bemiddelen), gemeenschappelijke hulp
(beantwoordt aan de zorg voor het welzijn van de jongere en beoogt de sociale omgeving
van de jongere te verbeteren, een algemeen antwoord te geven op individuele problemen en
een netwerkdynamiek en sociale communicatie te ontwikkelen) en collectieve hulp (beoogt
met de jongeren en in wisselwerking met hun omgeving collectieve antwoorden op algemene
of individuele problemen te geven, uit te werken en te ontwikkelen ). De AMO's komen
slechts op vraag van de jongere, van zijn gezin of van een verwante tussenbeide en geven
slechts aan deze personen een verslag van hun optreden en dus niet aan de jeugdrechter of
aan de "conseiller d‟aide à la jeunesse", bijvoorbeeld.
Apatride: zie Staatloze
Arbeidsvergunning C: arbeidsvergunning met een beperkte duur (één jaar) en geldig voor
alle werknemers en alle bezoldigde beroepen in gans België. Deze wordt toegekend aan
personen die tijdelijk op het grondgebied verblijven: 1° de kandidaat-vluchteling van wie de
asielaanvraag ontvankelijk is en die gemachtigd is om in België te verblijven tijdens het
onderzoek van zijn dossier, 2° de persoon die in het bezit is van een aankomstverklaring of
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van een bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister uitgereikt in het kader van de
maatregelen tot bestrijding van mensenhandel, 3° de buitenlandse onderdaan die
gemachtigd is tot een verblijf waarvan de verlenging afhankelijk is van de voorwaarde van
tewerkstelling, 4° de buitenlandse onderdaan die het recht op gezinshereniging aanvoert
tijdens de periode waarin zijn aanvraag wordt onderzocht, 5° de student die wettig in
België verblijft en onderwijs met een voltijds leerplan volgt, voor prestaties die niet meer
dan 20 uur per week buiten de schoolvakantie bedragen.
Arbitrageovereenkomst: overeenkomst krachtens welke de partijen beslissen een beroep
te doen op arbitrage (= gerechtelijke geschillenregeling waarbij de partijen een beroep
doen op één of meer privé-personen, de scheidsrechters). De genomen beslissing wordt
arbitrale uitspraak genoemd en wordt beschouwd als een rechterlijke beslissing die de
partijen bindt.
Asielzoeker: een asielzoeker of een kandidaat-vluchteling is een persoon die de erkenning
van de hoedanigheid van vluchteling vraagt op grond van het verdrag van Genève. Het
verdrag van Genève voorziet in de bescherming van elke persoon die uit gegronde vrees
voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde
sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de
nationaliteit bezit en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van
bovenbedoelde vrees, niet wil aanvoeren.
Attest van Immatriculatie (A.I. model A) (= bijlage 4): attest afgegeven aan
onderdanen van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Deze
verblijfstitel wordt afgegeven aan een vreemdeling wanneer hij zich aanmeldt bij het
gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats, binnen acht werkdagen nadat hij zijn
asielaanvraag ingediend heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit document is oranje.
De geldigheid ervan wordt verlengd in afwachting van de beslissing genomen in het kader
van de ingediende aanvraag. Dit document is geen identiteitsdocument of
nationaliteitsdocument. Dit attest van immatriculatie kan bijgevolg afgegeven worden aan
kandidaat-vluchtelingen en aan andere vreemdelingen. Het wordt ingetrokken na een door
de minister of zijn afgevaardigde genomen beslissing tot weigering van verblijf in de
hoedanigheid van vluchteling. Het wordt opnieuw afgegeven ingeval de commissarisgeneraal beslist heeft dat een onderzoek ten gronde noodzakelijk is. Het wordt
ingetrokken na een beslissing tot weigering van erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling. Ingeval de vreemdeling erkend wordt als vluchteling, wordt dit attest
vervangen door een BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister).
Authentificatie (van documenten): zie legalisatie van documenten.

B
BAJ: zie « Bureau d‟Aide Juridique ».
Begeleid zelfstandig wonen: woning in welke de jongere alleen woont en leert zelfstandig
te wonen en tegelijkertijd hulp en bijstand van verschillende diensten en personen kan
krijgen.
Belgische diplomatieke of consulaire post: verblijf van een Belgische diplomaat of consul
belast met de verdediging van de belangen van de personen met de Belgische nationaliteit
en met verschillende administratieve functies in een vreemd land.
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Betalingsverbintenis (of vordering) (OCMW): betalingsmiddel toegekend door het OCMW
aan de gebruiker, waarmee deze kosteloos de nodige zorgen krijgt, en dat aan de
zorgverstrekker de waarborg biedt dat het OCMW betaalt. Het OCMW geeft zijn
voorafgaand akkoord om de medische en farmaceutische kosten ten laste te nemen.
Bevel om het grondgebied te verlaten: verwijderingsmaatregel genomen door de minister
of zijn afgevaardigde (bijvoorbeeld de Dienst Vreemdelingenzaken) ten aanzien van een
meerderjarige persoon die illegaal op het grondgebied verblijft. Dit bevel verplicht de
vreemdeling het grondgebied te verlaten die noch toegelaten noch gemachtigd wordt meer
dan drie maanden in België te verblijven (lang verblijf), noch gevestigd is in België. De
redenen waarvoor de vreemdeling dit bevel kan ontvangen zijn in artikel 7 van de wet van
15 december 1980 over de vreemdeling op exhaustieve wijze opgesomd (namelijk wanneer
de vreemdeling in België verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten,
wanneer hij langer in België verblijft dan drie maanden op zes of langer dan het visum
toestaat of niet erin slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden
wordt, wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale
veiligheid te kunnen schaden, wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van
bestaan en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven, …). Deze redenen zijn
cumulatief. Het betekend bevel is geldig voor alle Schengen-landen, uitgezonderd deze
waarin de vreemdeling eventueel een legaal verblijf zou kunnen genieten.
Bevel tot terugbrenging: (= bijlage 38) is de enige verwijderingsmaatregel die genomen
kan worden ten aanzien van een minderjarige die illegaal op het grondgebied verblijft
(artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981).
Bevolkingsregister: register waarin alle Belgen en de vreemdelingen die gemachtigd zijn op
het grondgebied te verblijven, ingeschreven worden.
Bewijs van goed gedrag en zeden: schriftelijk document, tegen betaling afgegeven door
het gemeentebestuur, dat bepaalde burgerrechtelijke en strafrechterlijke gegevens
vermeldt, bijvoorbeeld de eventuele veroordelingen die de persoon opgelopen heeft. Er
bestaan twee modellen: het bewijs model 1 dat aangevraagd kan worden om een activiteit
uit te oefenen die niet onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening
aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt en het
bewijs model 2 dat aangevraagd kan worden om een activiteit uit te oefenen dat wel onder
de voornoemde activiteiten ressorteert.
BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Dienst gericht op de
Nederlandstaligen in Brussel die werkloos zijn en die een betrekking willen vinden of van
job willen veranderen, die een opleiding willen volgen, die hun taalkennis willen testen, of
die hulp nodig hebben om werk te vinden, … De BGDA biedt talrijke diensten aan om het
zoeken naar werk te vergemakkelijken. De dienst werkvergunning antwoordt op alle
informatievragen en biedt de mogelijkheid de aanvraag voor een werkvergunning in te
dienen voor de vreemdelingen, buiten de EER.
Bijlage 3: zie Aankomstverklaring.
Bijlage 3 bis: verbintenis tot tenlasteneming door een natuurlijke persoon met de
Belgische nationaliteit of die toegelaten of gemachtigd is voor onbepaalde duur in België te
verblijven. Tenlasteneming betekent: het ten laste nemen van gezondheidskosten,
verblijfskosten en repatriëringskosten van een vreemdeling die in België wenst te
verblijven. Deze bijlage 3bis is twee jaar geldig.
Bijlage 4: zie attest van immatriculatie.
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Bijlage 6: zie BIVR.
Bijlage 7: identiteitskaart voor vreemdeling. Deze verblijfstitel wordt afgegeven aan de
onderdanen van buiten de Europese Unie die op het grondgebied gevestigd zijn. Deze
verblijfstitel is vijf jaar geldig, verlengbaar en geel.
Bijlage 10 bis: doorlaatbewijs afgegeven krachtens de bepalingen van titel 2, artikel 7,
van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 19 juni 1990
wanneer een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.
Dit document kan in geen geval gelijkgesteld worden met een reisdocument voor
overschrijding van de buitengrens of met een identiteitsdocument.
Bijlage 10 ter: doorlaatbewijs (laissez-passer) afgegeven krachtens de artikelen 11 en 13
van de overeenkomst van Dublin van 15 juni 1990 betreffende de vaststelling van de staat
die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een van de
lidstaten van de Europese Unie wordt ingediend. Dit document kan in geen geval
gelijkgesteld worden met een reisdocument voor overschrijding van de buitengrens of met
een identiteitsdocument.
Bijlage 11: beslissing tot terugdrijving van de vreemdeling krachtens artikel 3, eerste lid,
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid om de volgende
redenen: niet in het bezit zijn van verblijfsdocumenten (paspoort, visum), niet over
voldoende middelen van bestaan beschikken, …
Bijlage 11 bis: beslissing tot weigering van toegang met terugdrijving genomen door de
Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van een kandidaat-vluchteling die wordt beschouwd
als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Deze beslissing wordt
genomen na advies van het CGVS.
Bijlage 13: zie bevel om het grondgebied te verlaten.
Bijlage 13 bis: beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten afgegeven aan de kandidaat-vluchteling die wordt beschouwd als een gevaar voor
de openbare orde of de nationale veiligheid. Deze beslissing wordt genomen na advies van
het CGVS.
Bijlage 13 ter: bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven aan een vreemdeling die
werd toegelaten tot een verblijf van beperkte duur in België en die langer op het
grondgebied verblijft dan toegelaten. Deze bijlage bestaat niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 13 quater: weigering een asielaanvraag in overweging te nemen, hetzij met
terugdrijving, hetzij met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt
genomen ten aanzien van een persoon van wie de eerste asielaanvraag negatief afgesloten
werd en die later een tweede asielaanvraag ingediend heeft zonder nieuwe elementen.
Bijlage 15: attest dat het verblijf van een vreemdeling voorlopig dekt en dat afgegeven
wordt door het gemeentebestuur krachtens de artikelen 40, 109 en 119 van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit attest wordt afgegeven aan de
vreemdeling die zich bij het gemeentebestuur aangeboden heeft om zich te laten
inschrijven, om zijn verblijfs- of vestigingsdocument af te halen, om zijn aanwezigheid als
grensarbeider te melden of om zijn terugkeer te melden na een afwezigheid uit het land
van meer dan één jaar. Het gemeentebestuur geeft dit document af wanneer het in de
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onmogelijkheid verkeert om onmiddellijk het wettelijk document af te geven of om over te
gaan tot de inschrijving van de vreemdeling.
Bijlage 15 bis: attest van indiening van een aanvraag voor verblijf afgegeven krachtens
artikel 23 §1 van de KB van 8 oktober 1981. Dit attest is geen verblijfsdocument maar
bewijst de indiening van de aanvraag.
Bijlage 15 ter: verklaring omtrent de niet-ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag
ingediend op grond van artikel 23 §1 van de KB van 8 oktober 1981.
Bijlage 25: attest afgegeven aan de vreemdeling die zich aan de grens vluchteling
verklaart heeft of gevraagd heeft ermee te worden gelijkgesteld. De asielzoeker behoudt
deze bijlage 25 als de Dienst Vreemdelingenzaken zijn asielaanvraag ontvankelijk verklaart
en heeft dan toegang tot het Belgische grondgebied.
Bijlage 25 bis: beslissing tot weigering van toegang tot het grondgebied met terugdrijving
(aan de grens), genomen uitsluitend ten aanzien van kandidaat-vluchtelingen. Deze bijlage
bestaat niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 25 ter: beslissing tot verwerping van een dringend beroep ingediend aan de grens,
genomen uitsluitend ten aanzien van kandidaat-vluchtelingen. Deze bijlage bestaat niet
meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 25 quater: beslissing tot weigering van toegang met terugdrijving of terugleiding
tot aan de grens, afgegeven aan een asielzoeker krachtens artikel 71/3, §2, van het
koninklijk besluit van 8 oktober 19801 als een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de
behandeling van zijn asielaanvraag, inzonderheid krachtens de overeenkomst van Dublin.
Bijlage 26: attest afgegeven aan de vreemdeling die zich op het grondgebied vluchteling
verklaart of gevraagd heeft ermee te worden gelijkgesteld.
Bijlage 26 bis: beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten binnen een bepaalde termijn, afgegeven aan de asielzoeker van wie de aanvraag
tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling ingediend op het grondgebied
onontvankelijk werd verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze bijlage bestaat
niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 26 ter: beslissing tot verwerping van een dringend verzoek om heronderzoek
ingediend op het grondgebied, genomen uitsluitend ten aanzien van kandidaat-vluchtelingen.
Deze bijlage bestaat niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 26 quater: beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten, afgegeven krachtens artikel 71/3,§3, van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 aan een asielzoeker die zijn asielaanvraag op het grondgebied ingediend heeft, als een
andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn aanvraag.
Bijlage 34: beslissing tot verwerping van een verzoek tot herziening ingediend bij de
minister tegen een beslissing inzake verblijf op grond van gezinshereniging, een beslissing
tot terugzending of tot verwerping van een machtiging tot vestiging. Deze bijlage bestaat
niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument afgegeven aan een vreemdeling die een verzoek
tot herziening bij de minister van Binnenlandse Zaken ingediend heeft tegen een beslissing
die de verwijdering uit België met zich brengt, in afwachting van een beslissing over zijn
verzoek tot herziening.
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Bijlage 36: beslissing tot verwerping van een verzoek om herziening ingediend bij de
minister van Binnenlandse Zaken. Deze bijlage bestaat niet meer sinds 1 juni 2007.
Bijlage 38: bevel tot terugbrenging afgegeven aan de voogd of aan iedere persoon die in
feite of in rechte het gezag uitoefent over de minderjarige, opdat hij het kind binnen de
dertig dagen terugbrengt.
Bijlage 39: beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats (in een gesloten centrum)
afgegeven aan een vreemdeling krachtens artikel 74/6,§1, van de wet van 15 december
1980.
Bijlage 41: attest afgegeven in toepassing van art. 10bis en 10ter nieuwe wet
(gezinsherinnering).
Bijslagtrekkende (kinderbijslag): de persoon die kinderbijslag ontvangt, in beginsel de
persoon die het kind daadwerkelijk opvoedt. Soms kan het ook het kind zelf zijn (dit zal
onder meer het geval zijn als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en op een
afzonderlijk adres verblijft of indien hij zelf bijslagtrekkende is voor een eigen kind).
BIVR: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Deze verblijfstitel wordt
afgegeven aan de vreemdeling die gemachtigd is meer dan drie maanden op het Belgisch
grondgebied te verblijven. Op het tijdstip van de afgifte van dit document gaat het
gemeentebestuur van de verblijfplaats over tot de inschrijving van de vreemdeling in het
vreemdelingenregister. De vreemdeling kan gemachtigd zijn tot verblijf voor bepaalde duur
of voor onbepaalde duur. In geval van verblijf voor bepaalde duur is het BIVR maar geldig
voor de periode waartoe de vreemdeling gemachtigd is tot verblijf. In geval van verblijf
voor onbepaalde duur is de verblijfstitel één jaar geldig en jaarlijks verlengbaar. De
houder van dit document wordt vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een
visum om in België terug te keren. Het document is wit. Dit document is geen reistitel en
is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een paspoort of van een nationaal
identiteitsdocument.
BJB: zie Bureau voor Juridische Bijstand.
Bureau d’Aide Juridique (BAJ): zelfde als Bureau Juridische Bijstand, maar bij de
Franstalige balies.
Bureau voor Juridische Bijstand (BJB): bureau opgericht door de Orde van Advocaten die
bijzondere spreekuren organiseert voor de personen van wie de bestaansmiddelen
ontoereikend zijn om de honoraria van een advocaat te betalen. Dit gebeurt door vrijwillige
advocaten die eerstelijnsbijstand (= eerste raadgeving) en tweedelijnsbijstand (=
aanstelling van een advocaat teneinde de persoon bij te staan en te vertegenwoordigen in
een bepaalde procedure) verlenen. Deze juridische bijstand is volledig of gedeeltelijk
kosteloos naargelang de inkomsten van de persoon.

C
CBJ: « Comité voor Bijzondere Jeugdzorg ». Comité opgericht in elk gerechtelijk
arrondissement van de Vlaamse Gemeenschap dat de «vrijwillige» bijzondere jeugdbijstand
organiseert (= in samenwerking met en met de instemming van de jongere en zijn gezin). De
BJB (Bijzondere Jeugdbijstand) in Vlaanderen is de gespecialiseerde hulpverlening voor de
jongere en diens gezin die slechts tussenbeide komt als de algemene hulpverlening
(eerstelijnsdiensten) niet aan de noden beantwoordt. De woonplaats van de voogd bepaalt
welk Comité bevoegd is. Elk Comité bestaat uit een sociale dienst met consulenten en een
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bureau (met een voorzitter en vier leden). Elke minderjarige die ondersteuning krijgt van
het Comité, heeft zijn eigen consulent. Bij mensen die een andere taal spreken, kan het
ondersteuningsteam allochtonen (OTA) ingeschakeld worden, om de communicatie vlot te
laten verlopen.
Centre PMS (CPMS) (Franse Gemeenschap): PMS-Centrum = psycho-medisch-sociaal
centrum, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en gevestigd in een schoolinrichting.
De hoofdtaak bestaat erin de psychologische, psycho-pedagogische, medische,
paramedische en sociale omstandigheden van de leerling en van zijn rechtstreekse
opvoedingsomgeving te optimaliseren teneinde hem de beste kansen op een goede
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid en van zijn individueel en sociaal welzijn te bieden. De
PMS-Centra hebben eveneens als doel de jongere ertoe te leiden een constructieve en
verantwoordelijke rol binnen de maatschappij te spelen. De centra zorgen eveneens voor
de medische follow-up van de leerlingen in het kader van de gezondheidspromotie op
school. Het betreft een opvang- en luisterplaats die aan de leerling en/of diens gezin
begeleiding biedt in het kader van het zoeken naar antwoorden op bepaalde vragen,
moeilijkheden en problemen. De adressen en telefoonnummers van de verschillende PMScentra zijn beschikbaar op de website: www.enseignement.be/citoyens (in de rubriek:
«centres PMS», en daarna «consulter les annuaires des centres PMS").
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (Vlaamse Gemeenschap): vroeger PMScentrum genoemd. Door de overheid gefinancierde dienst waarop leerlingen, ouders,
leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en
begeleiding. Het CLB waakt over het welzijn van de leerlingen en speelt een belangrijke rol
bij de contacten tussen leerlingen, ouders, school, welzijns- en gezondheidsinstellingen. De
begeleiding van het CLB is gratis en toegespitst op vier raakvlakken: leren en studeren,
schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en socio-emotionele ontwikkeling. De CLB's
zijn per onderwijsnet georganiseerd. Voor adressen, zie www.ond.vlaanderen.be/CLB/.
Certificat d’Etude de Base (CEB - onderwijs van de Franse Gemeenschap): komt
overeen met het getuigschrift basisonderwijs. Het is een getuigschrift dat wordt
afgegeven wordt door de schoolinrichtingen van het gewoon en buitengewoon
basisonderwijs opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Franse Gemeenschap. Dit
getuigschrift wordt afgegeven op het einde van het zesde leerjaar basisonderwijs, met
het oog op de overgang naar het secundair onderwijs.
CGVS: Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Het betreft een
administratieve overheid die organisch verbonden is met de FOD Binnenlandse Zaken, maar
evenwel over zelfstandigheid inzake besluitvorming beschikt. Het CGVS behandelt in alle
onafhankelijkheid de asielaanvragen en is bevoegd om de hoedanigheid van vluchteling te
erkennen of te weigeren. Het CGVS is bovendien de enige instantie die bevoegd is om de
erkenning als vluchteling in te trekken. Adres van het CGVS: North Gate I, Koning Albert
II-laan, 6 te 1000 Brussel.
Tel.: 02.205-51-11 –Fax: 02.205.51.15 – Website :
www.belgium.be/cgvs
Code 207: verplichte plaats van inschrijving opgelegd door FEDASIL aan de vreemdeling
vanaf de indiening van zijn asielaanvraag (krachtens artikel 54 van de vreemdelingenwet
van 15 december 1980) en zulks tijdens de volledige periode tijdens welke zijn aanvraag
wordt onderzocht (daaronder begrepen het beroep bij de Raad van State). Deze code
verwijst naar een opvangcentrum of naar een OCMW waar de vreemdeling
maatschappelijke steun kan krijgen. Deze code wordt vermeld in het wachtregister.
Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen: zie CGVS
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Comité voor Bijzondere Jeugdzorg: zie CBJ
Conseiller de l’Aide à la jeunesse («adviseur inzake bijstand aan de jeugd») (in de
Franse Gemeenschap): persoon die in de Franse Gemeenschap verantwoordelijk is voor de
Service de l‟aide à la jeunesse (SAJ) van een gerechtelijk arrondissement. Zijn
voornaamste taak bestaat erin de jongere en zijn gezin te helpen zodat zij hulp van de
bevoegde diensten kunnen krijgen (OCMW, centrum voor geestelijke gezondheid, centrum
voor leerlingenbegeleiding, …). Hij ontvangt de aanvragen voor individuele hulp. Hij
organiseert en voert de gespecialiseerde, gevraagde en aanvaarde hulp uit.
Consulent (Vlaamse Gemeenschap): Ingeval van vrijwillige hulpverlening, wordt de
minderjarige begeleid door de consulent van de sociale dienst van het Comité Bijzondere
Jeugdbijstand. Ingeval van gedwongen hulpverlening, voert de consulent van de sociale
dienst bij de jeugdrechtbank de maatregelen uit die door de jeugdrechter worden
opgelegd.

D
Dading: is gegrond op artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek en is een overeenkomst
waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen.
Deze overeenkomst moet schriftelijk worden opgemaakt.
Deeltijds onderwijs: onderwijs gegeven in 15 wekelijkse periodes van 50 minuten. Het is
als volgt samengesteld: halftijdse theoretische opleiding en halftijdse werkperiode,
volgens verschillende formules: leercontract bij de middenstand, industrieel
leerlingenwezen, alternerende opleiding,…
Derde betaler: mogelijkheid om niet het volledige bedrag van bepaalde prestaties te
betalen. De patiënten betalen slechts het persoonlijk aandeel (remgeld). De
zorgverstrekker
(arts,
tandarts,…)
wordt
daarna
terugbetaald
door
de
verzekeringsinstelling (ziekenfonds). Dit systeem wordt ambtshalve toegepast voor
hospitalisaties en in de apotheken, maar is verboden voor de raadplegingen van artsen en
tandartsen, vullingen, preventieve behandelingen en tandradiografieën, behalve voor
bepaalde personen. De volgende categorieën kunnen de derde betalersregeling genieten: de
personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het leefloon, de verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds (vroegere WIGW-statuut) of een tegemoetkoming
voor gehandicapten genieten, de sedert meer dan 6 opeenvolgende maanden volledig
werklozen (alleenstaand of gezinshoofd). De derde betaler is een uitzondering op de regel.
De artsen en tandartsen zijn vrij om dit systeem al dan niet toe te passen. De patiënt moet
eerst aan zijn ziekenfonds vragen of hij van de derde-betalersregeling kan genieten. In
bevestigend geval zal hij een nieuwe aansluitingskaart met de vermelding «derde betaler»
krijgen.
Derde betalersregeling: (ziekenfonds): zie derde betaler.
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): afdeling van de FOD Binnenlandse Zaken. De Dienst
Vreemdelingenzaken is de overheid belast met de toepassing van de wet van 15 december
1980 over de toegang tot het grondgebeid, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, evenals van de
internationale verdragen die België terzake binden. Adres: World Trade Center II,
Antwerpsesteenweg, 59 B te 1000 Brussel, Tel: 02.206.16.00 – Website: www.dofi.fgov.be
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Directeur de l’Aide à la jeunesse («Directeur van de hulpverlening aan de jeugd»): de
persoon die verantwoordelijk is voor «service de protection judiciaire (SPJ)». Hij voert, in
het kader van de gedwongen hulp, de door de jeugdrechtbank opgelegde maatregelen uit
ten aanzien van de kinderen en jongeren in gevaar. Hij zet zich in opdat de jongere en zijn
gezin deze maatregelen ondersteunen. Hij komt eveneens tussenbeide voor jongeren ten
aanzien van wie de jeugdrechter beschermingsmaatregelen heeft opgelegd na het plegen
van een misdrijf (men spreekt van «een als misdrijf omschreven feit»).
Dringend beroep: beroep ingediend bij het CGVS tegen een beslissing tot
onontvankelijkheid van een asielaanvraag genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken
(«beslissing tot weigering van verblijf of van toegang»). Het betreft een schorsend
beroep.
Dringende medische hulp: maatschappelijke dienstverlening van uitsluitend medische aard
verleend door een OCMW aan vreemdelingen die illegaal in België verblijven en waarvan de
dringende aard aan de hand van een medisch getuigschrift wordt aangetoond. Deze hulp
kan zowel ambulant als residentieel zijn en kan zowel preventieve als curatieve
zorgverstrekking omvatten.
DVZ: zie Dienst Vreemdelingenzaken.

E
Europese Economische Ruimte (EER): internationale organisatie bestaande uit de 25
lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Spanje,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije,
Slovenië en Zweden) en drie landen van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie – Ijsland,
Liechtenstein et Noorwegen). De overeenkomst tot oprichting van de EER werd
ondertekend in mei 1991 en is in werking sedert januari 1994. Het betreft een wederkerige
overeenkomst inzake vrije handel en samenwerking tussen de overeenkomstsluitende
staten en omvat volgende maatregelen: afschaffing van douanerechten, vrij verkeer van
goederen, diensten en kapitaal, uitwisseling van studenten en leraren, bescherming van
werknemers en consumenten en bescherming van het leefmilieu.

F
FEDASIL: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, opgericht door de
programmawet van 19 juli 2001 (artikelen 60 t.e.m. 64). Het agentschap heeft tot doel de
organisatie en het beheer te verzekeren van de verschillende modaliteiten inzake onthaal
en opvang van asielzoekers, alsook de coördinatie van de vrijwillige terugkeer. Het sluit
tevens alle overeenkomsten betreffende de opvang van asielzoekers en voert deze uit;
daarnaast kent het subsidies toe met betrekking tot zijn opdrachten. Het agentschap is
eveneens belast met de controle op en de bewaking van de kwaliteit van de opvang in alle
onthaalformules. De bevoegdheden van Fedasil zijn uitgebreid krachtens de programmawet
van 22 december 2003. Derhalve is FEDASIL nu ook ermee belast de huisvesting van alle
niet-begeleide minderjarigen (al dan niet asielzoekers) te coördineren.
FOD: Federale Overheidsdienst.
FOREM: Waalse openbare dienst voor tewerkstelling en beroepsopleiding. De dienst is
onder andere ermee belast de mensen te helpen om hun professioneel project beter te
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formuleren, meer vaardigheden te verwerven, een arbeidsplaats te zoeken, alsmede de
ondernemingen te helpen bij het rekruteren en opleiden van hun medewerkers.

Frauduleuze asielaanvraag: asielaanvraag die gegrond is op valse verklaringen (valse
nationaliteit, valse identiteit, …), die essentiële elementen verbergt (bijvoorbeeld een
verblijf of een asielaanvraag in een ander land), of die steunt op documenten die niet
authentiek zijn (valse veroordelingen, valse oproepingen door de politie, …). De vreemdeling
moet bovendien de intentie hebben gehad de Belgische autoriteiten te misleiden.

G
Gelijkgestelde (kinderbijslag): de "gelijkgestelde" werknemer in het stelsel van de
kinderbijslag verwijst naar een aantal situaties die gelijkgesteld worden met arbeid:
staking, jaarlijkse vakantie, niet gewerkte werkdagen waarvoor een loon betaald wordt,
…maar betreft eveneens de gepensioneerde, de zieke of invalide, de werkloze of de
persoon die een loopbaanonderbreking geniet.
Gemeenschapsinstelling: is een overheidsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap die zorgt
voor de opvang, oriëntatie, observatie, opvoeding en begeleiding van minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd of die zich in een problematische
opvoedingssituatie bevinden. Enerzijds is er de gemeenschapsinstelling De Kempen te Mol,
met twee afdelingen: Afdeling De Markt waar 62 jongens in een open regime worden
opgevangen, en afdelingen De Hutten, waar plaats is voor 40 jongens in een gesloten
regime. Anderzijds is er de Gemeenschapsinstelling De Zande, eveneens met twee
afdelingen: De Afdeling te Ruiselede vangt 54 jongens op in een halfopen regime, en 26
jongens in een gesloten regime. De Afdeling te Beernem vangt 40 meisjes op in een
gesloten regime.
Gerechtigde (ziekenfonds): de persoon die aangesloten is bij het ziekenfonds, maar
eveneens zijn echtgenote en zijn kinderen ten laste en andere personen ten laste die de
uitkeringen van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
kunnen genieten.
Gesloten centrum: de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan wie de toegang tot
het grondgebied aan de grens geweigerd werd omdat zij niet in het bezit waren van de
vereiste documenten worden krachtens artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980
vastgehouden in het INAD-centrum (dat gevestigd is in het Luchthavengebouw, 1930
Zaventem) ingeval zij geen asielaanvraag indienen of in het centrum 127
(Haachtsesteenweg, 1820 Steenokkerzeel (Melsbroek) ingeval zij een asielaanvraag
indienen. De NBMV‟s worden in principe niet vastgehouden in andere gesloten centra voor
vreemdelingen. Er bestaan zes gesloten centra in België: de centra 127, 127 bis, INAD,
alsmede de centra te Brugge, te Merksplas en te Vottem. In theorie kunnen 800 personen
er worden vastgehouden, doch de reële opvangcapaciteit is veeleer 500 plaatsen in totaal.
Deze gesloten centra zijn bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben gevraagd en
vreemdelingen op die geen asiel hebben gevraagd maar die illegaal op het grondgebied
verblijven, werd geopend in 1988. Het is bestemd voor de vreemdelingen die hun
asielaanvraag aan de grens hebben ingediend. Het centrum 127 bis, gevestigd te
Steenokkerzeel aan de rand van de luchthaven te Zaventem, werd geopend in maart 1994.
Het vangt de asielzoekers op die op clandestiene wijze zijn aangekomen en hun
asielaanvraag in de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben ingediend en
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slechts weinig kans op succes hebben, de uitgeprocedeerde asielzoekers die een negatief
antwoord hebben ontvangen samen met een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te
verlaten. In de praktijk worden in dit centrum eveneens personen ondergebracht als het
Centrum 127 volzet is. Het centrum INAD is gevestigd op de luchthaven te Zaventem zelf
en werd geopend in 1996. Het is bestemd voor de vreemdelingen die per vliegtuig zijn
aangekomen en zouden kunnen verwijderd worden wegens van een van de volgende redenen:
geen reisdocumenten, geen visum, geen document ter staving van het doel van het
voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden (bv. reservatie van een hotel),
signalement in het SIS-systeem, de persoon is een gevaar voor de openbare orde of de
openbare veiligheid of is minder dan 10 jaar geleden teruggewezen of uitgedreven. Het
gesloten centrum te Merksplas werd geopend in 1993, dat te Brugge in 1995 en dat te
Vottem in 1998. Zij vangen vreemdelingen op die zich in een onregelmatige situatie
bevinden (illegalen) en die op hun verwijdering wachten.
Gewaarborgde gezinsbijslag: residuair stelsel van gezinsbijslag voor gezinnen die geen
recht hebben op kinderbijslag in een ander stelsel en van wie de inkomsten een bepaald
maximum niet overschrijden.

H
Humanitaire clausule: clausule die soms opgenomen wordt in een beslissing tot bevestiging
van weigering van verblijf gewezen door het CGVS (in de ontvankelijkheidsfase) en die
verantwoordt is door de toestand van de minderjarige (lichamelijke of geestelijke
gezondheidstoestand). Het is een advies van het CGVS aan de Dienst Vreemdelingenzaken
om ten aanzien van de minderjarige geen beslissing tot verwijdering van het grondgebied
te nemen gelet op zijn persoonlijke toestand. Dit advies is niet bindend voor de Dienst
Vreemdelingenzaken.
Hypotheek nemen: een onroerend goed aan de schuldeiser in waarborg geven tot
zekerstelling van zijn schuld. In tegenstelling met het in pand gegeven van een roerend
goed, blijft het onroerend goed in bezit van de eigenaar (de schuldeiser neemt geen bezit
van het onroerend goed van de schuldenaar). De schuldeiser zal enkel eigenaar zijn van een
abstract recht dat wordt geconcretiseerd door een inschrijving op het hypotheekkantoor.
Indien de schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt, heeft de schuldeiser de mogelijkheid
het onroerend goed in beslag te nemen, het te verkopen en met het geld van de verkoop te
worden terugbetaald. Hij moet daartoe de procedure van beslag op onroerend goed volgen.

I
Industrieel leerlingwezen: leeropleiding van beroepen uitgeoefend door loontrekkenden,
met uitzondering van huisbedienden. Het industrieel leerlingwezen richt zich vooral op
jongeren die op het tijdstip van het sluiten van de leerovereenkomst, tegelijkertijd aan de
volgende voorwaarden moeten voldoen: niet meer voltijds schoolplichtig zijn en ten minste
18 jaar oud zijn. Het industrieel leerlingwezen biedt jongeren ook de kans om een
bediendeberoep aan te leren in het stelsel van alternerend leren en werken. De
theoretische opleiding wordt gegeven in een opleidingscentrum, de praktische opleiding in
een bedrijf. Hiervoor komen jongeren in aanmerking die beantwoorden aan de voorwaarden
van de deeltijdse leerplicht (15 tot 18 jaar) en jongeren tussen 18 en 25 jaar, op
voorwaarde dat zij ingeschreven zijn als werkzoekende. De leerovereenkomst is een
bijzonder opleidingscontract van bepaalde duur waarbij de werkgever zich ertoe verbindt
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een opleiding te geven met het oog op de uitoefening van het gekozen beroep; de leerling
verbindt zich ertoe onder het gezag van de werkgever de praktijk van het beroep aan te
leren en onder zijn toezicht de cursussen te volgen die daartoe noodzakelijk zijn. Het
contract wordt gesloten voor een bepaalde duur die overeenstemt met de duur van de
opleiding, die minimum 6 maanden bedraagt. De leerling die slaagt voor de tests, krijgt een
attest dat zijn beroepsbekwaamheid, evenals zijn theoretische, bijkomende en algemene
kennis bewijst. De patroon moet ten minste 25 jaar oud zijn, hij moet door het paritair
leercomité erkend zijn en moet ten minste zeven jaar praktijkervaring hebben. De leerling
krijgt van de werkgever een maandelijkse opleidingsvergoeding die is bepaald in het
reglement van de leerovereenkomst. Deze vergoeding is zowel voor de praktische, als voor
de theoretische, algemene en bijkomende opleiding verschuldigd.
Inkomensvervangende tegemoetkoming: tegemoetkoming die beoogt het inkomen van de
gehandicapte of zieke persoon te vervangen die, wegens zijn handicap of ziekte, geen
toereikend inkomen kan verwerven of bijkomende financiële kosten moeten dragen. De
inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon die niet bij machte
is 1/3 te verdienen van het loon dat een valide werknemer die zijn beroep uitoefent,
verdient.
In pand geven: een roerend goed aan de schuldeiser in pand geven als waarborg voor de
schuld.
Instellingen (of verenigingen) voor permanente vorming (ook volwassenenonderwijs
genoemd): ongeveer 132 ondergeschikte verenigingen, 204 ondergeschikte regionale
verenigingen, 72 onafhankelijke regionale verenigingen en 57 erkende onafhankelijke
plaatselijke verenigingen, die de permanente vorming in de Franse Gemeenschap
organiseren en deelnemen aan de ontwikkeling van een actief, kritisch en verantwoord
burgerschap. Een vereniging voor permanente vorming heeft tot doel, voornamelijk bij
volwassenen: 1° bewustwording en kritische kennis van de maatschappelijke realiteit, 2°
vermogen om analyses en keuzes te maken, op te treden en te evalueren en 3° gedragingen
van verantwoordelijkheid en actieve deelname aan het sociale, economische, culturele en
politieke leven (artikel 1 van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan
het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding) te bevorderen en te
ontwikkelen. De verenigingen voor permanente vorming zijn betrokken bij de verandering
van personen, groepen en organisaties door middel van de ontwikkeling van sociale relaties
en toegang tot cultuur. Zij ontwikkelen de transversale bekwaamheden inzake optreden en
groepen op het stuk van leren en socialisering, ruimtelijke ordening, vermogen in team te
werken, kennis van het publiek, organisatie van het collectieve leven en het gegeven
rekening te houden met verschillen. Zij kunnen tevens bijdragen tot de ontwikkeling van
het voluntariaat en het verenigingsleven.
De voorgestelde opleidingen beogen de
ontwikkeling van de vaardigheden en bieden de deelnemers uit de educatieve sector
adequate tools voor ontwikkelings- en change-management aan, alsmede opvang tijdens de
vrije tijd, de jongste leeftijd en het schoolmilieu. Zie de website van de « Service de
l‟Education permanente” : www.educperm.cfwb.be.
Voor
permanente
vorming
in
de
www.ond.vlaanderen.be/permanente_vorming/.

Vlaamse

Gemeenschap,

zie

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): intergouvernementele organisatie
opgericht in 1951 (waarvan de hoofdzetel zich in Genève bevindt) die als doel heeft de
organisatorische uitdagingen van de migratie te omschrijven, de migratiestromingen te
analyseren (= de overbrenging organiseren van migranten, vluchtelingen en ontheemden
naar landen die opvangmogelijkheden bieden), de socio-economische ontwikkeling via
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migratie aan te moedigen en de menswaardigheid en het welzijn van de migranten te
verzekeren. Website: www.iom.int. In België is deze organisatie vooral gekend omdat zij de
vrijwillige terugkeer organiseert.
IOM: zie International Organisation for Migration .
IPPJ ( Gemeenschapsinstelling in de Franse Gemeenschap): «Institution publique de
protection de la jeunesse»: overheidsinstelling voor jeugdbescherming van de Franse
Gemeenschap. De taak van een IPPJ bestaat erin enkel te zorgen voor de minderjarigen
door de jeugdrechter geplaatst ten gevolge van de misdrijven die hen ten laste zijn gelegd.
In België zijn er 4 IPPJ voor de jongens: Fraipont, Wauthier-Braine, Braine-le-Château en
Jumet en een voor de meisjes: Saint-Servais. De doelstelling van een IPPJ bestaat in de
maximale bevordering van de reclassering van de jongere die hem toevertrouwd wordt, ten
eerste op familiaal niveau, conform de geest van het decreet betreffende de hulpverlening
aan de jeugd, maar eveneens op het niveau van de school. In een instelling met open regime
wordt de jongere voor vijftien dagen opgenomen tijdens welke periode aan de jongere
duidelijk wordt gemaakt dat hij niet alles mag doen. Dit soort dienst is gericht op jongeren
die delinquenten zouden kunnen worden. Ten aanzien van jongeren die reeds verder in dat
proces zijn geëvolueerd maakt de oriëntatiedienst binnen 40 dagen een verslag op van zijn
persoonlijke, familiale, professionele en institutionele situatie, alsook van de toestand op
school. De IPPJ zijn georganiseerd in diverse educatieve diensten. De duur van deze
plaatsing moet worden vermeld in de beschikking of het vonnis van de jeugdrechter en kan
worden verlengd. Er bestaan ook IPPJ‟s met een gesloten regime: Braine-le-Château, een
afdeling van Fraipont voor de jongens en een afdeling van Saint-Servais voor de meisjes.
IRIS - netwerk: netwerk van vijf openbare ziekenhuizen te Brussel op tien verschillende
vestigingen: Bordet Instituut, UVC Brugmann Site Horta, UVC Brugmann Site Brien, UVC
Brugmann Site Magritte, UMC Sint-Pieter, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
en IRIS Ziekenhuizen Zuid Site Joseph Bracops, Site Etterbeek-Elsene, Site Baron
Lambert en Site Molière Longchamp. Deze ziekenhuizen werken financieel samen met de
OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de tenlasteneming van medische
facturen van personen die in een moeilijke financiële situatie verkeren betreft.

J
Jury (in de Franse Gemeenschap): bijzondere eigenschap van het onderwijssysteem in de
Franse Gemeenschap, want zij biedt, naast de traditionele onderwijsvormen, een andere
mogelijkheid om een diploma te behalen. De jury‟s van de Franse Gemeenschap organiseren
examens voor het niveau van het secundair onderwijs, maar eveneens van het hoger
onderwijs van het korte type, van het lange type en van universitair niveau. Deze examens
zijn toegankelijk voor degenen die, om welke reden dan ook, geen getuigschrift hebben
kunnen behalen via de gewone weg.

K
Kennelijk ongegronde asielaanvraag: de asielaanvraag is niet gegrond op de criteria
bedoeld in het verdrag van Genève. Bijvoorbeeld: het verhaal is onsamenhangend en
ongeloofwaardig, de verklaringen zijn tegenstrijdig, onduidelijk en vaag of de aanvraag is
gegrond op persoonlijke, familiale, economische of sociale criteria (moeilijkheden in het
privé-leven (familiale geschillen…), moeilijke economische toestand in het land van
herkomst, vervolgingen op grond van het gemeen recht, …). De kandidaat-vluchteling heeft
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geen elementen voorgelegd die erop wijzen dat een vrees voor vervolging in de zin van het
verdrag van Genève daadwerkelijk bestaat.

L
Leefloon: in het leven geroepen door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie (in werking getreden op 1 oktober 2002). Het leefloon
vervangt het bestaansminimum. De meeste opvallende wijziging is de contractualisering van
het recht op het leefloon voor de jongeren van minder dan 25 jaar, zulks met het oog op
tewerkstelling. Het OCMW moet de jongere binnen drie maanden een aangepast werk
aanbieden of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie sluiten dat
kan leiden tot een beroep (een opleiding bijvoorbeeld). Andere wijziging: er is voorzien in
een nieuwe categorie voor de ouders die kinderen gedeeltelijk ten laste hebben (die
onderhoudsgeld betalen of die co-ouderschap hebben). De rechten van de echtgenoten
worden geïndividualiseerd. Een gehuwd echtpaar zal dus niet langer een enkel bedrag
ontvangen. Voortaan krijgt elke echtgenoot eigen hulp, die in de meeste gevallen
overeenstemt met de helft van wat vroeger werd uitgekeerd. In de wet gaat tevens
belangstelling uit naar studenten. Zij kunnen hun studies voortzetten indien zij het nut
ervan en hun bekwaamheid om te slagen aantonen en deeltijds of occasioneel werken. Ten
slotte wordt het leefloon uitgebreid tot de vreemdelingen ingeschreven in het
vreemdelingenregister. Ingeval de aanvrager minder dan 25 jaar oud is, geldt een
specifieke procedure. Binnen drie maanden na zijn aanvraag zullen de jongere en het
OCMW (vertegenwoordigd door een maatschappelijk werk) werk zoeken en vinden, dan wel
een project voor maatschappelijk integratie sluiten waarin de verbintenissen van beide
partners zijn bepaald. Het project strekt tot integratie en is gericht hetzij op
tewerkstelling (stappen om werk te vinden, opleidingen, stages, …), hetzij op de studies
(teneinde het secundair onderwijs te beëindigen, of aanvullende studies, …). Het leefloon
wordt toegekend tijdens de studies of de verschillende stappen om werk te vinden. De
studenten moeten het volgende aantonen: het nut van hun studie voor hun toekomstige
carrière, enige bekwaamheid om te studeren en de wens hun levensvoorwaarden te
verbeteren door het verrichten van deeltijds werk dat verenigbaar is met hun studies of
door occasioneel werk. De aanvraag moet worden ingediend bij het OCMW van de
gemeente van verblijf. Een ontvangstbewijs wordt afgegeven aan de aanvrager. Ten
gevolge van de aanvraag wordt een onderzoek gevoerd door een maatschappelijk werker,
die de inlichtingen en verklaringen bij de openbare administratie controleert. De aanvrager
heeft het recht voor enige beslissing te worden gehoord door de Raad of het bevoegde
orgaan. Binnen een maand na de aanvraag neemt het OCMW een met redenen omklede
beslissing betreffende deze aanvraag die binnen acht dagen per aangetekend schrijven
wordt meegedeeld. Beroep tegen deze beslissing (of tegen een gebrek aan beslissing) kan
ingediend worden bij de arbeidsrechtbank binnen drie maanden na de betekening. Het
leefloon moet binnen 15 dagen na de beslissing betaald worden.
Leeropleiding voor de middenstand: is een overeenkomst waarin het ondernemingshoofd
zich ertoe verbindt aan de leerjongen een opleiding te geven, die algemeen of technisch
kan zijn, met het oog op de vorming als ondernemingshoofd. De leerjongen verbindt zich
ertoe de theoretische materies en de praktijk nodig voor de uitoefening van het beroep
aan te leren, onder het gezag en het toezicht van het ondernemingshoofd. Ook verbindt hij
zich ertoe de noodzakelijke opleidingscursussen te volgen. De leeropleiding moet
noodzakelijkerwijze betrekking hebben op het aanleren van een beroep als zelfstandige
dat vertegenwoordigd is bij de Hoge Raad voor Middenstand. Dit contract kan gesloten
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worden op om het even welk tijdstip van het jaar. De theoretische cursussen beginnen
echter in september. Een jongere kan dus een leeropleiding beginnen op 1 juni en de
theoretische opleiding slechts aanvatten op 1 september van het volgende jaar. Deze
opleiding voldoet aan de deeltijdse schoolplicht. De jongere van 15 jaar die de eerste twee
jaar van het secundair onderwijs voltijds gevolgd heeft, kan deze leeropleiding bij een
ondernemingshoofd volgen. Het ondernemingshoofd moet ten minste 25 jaar oud zijn en
een beroepservaring hebben van ten minste 6 jaar.
Legaat: bepaling vermeld in een testament. Er bestaan drie soorten legaten: 1° het
algemeen legaat (alle goederen worden nagelaten aan één of meer nader omschreven
personen of instellingen), 2° het legaat onder algemene titel (waarbij de erflater een deel
van zijn goederen vermaakt, bijvoorbeeld een derde van zijn goederen, al zijn roerende of
onroerende goederen, de helft van zijn onroerende goederen, enz.) en 3° het bijzonder
legaat (een of meer goederen vermaken aan een bepaalde persoon).
Legalisatie (van documenten): bewijs van de echtheid van de handtekening, de
hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de akte heeft gehandeld en, in voorkomend
geval, de identiteit van het zegel of de stempel op de akte. Wanneer de legalisatie
uitgevoerd werd, is het vrijwel onmogelijk om de echtheid of de valsheid van een document
in twijfel te trekken. De legalisatie is een louter administratieve formaliteit die evenwel
geen authentiek karakter verleent aan de inhoud van een akte. Behalve wanneer vrijstelling
van legalisatie is voorzien in een verdrag, moeten documenten afgegeven in een vreemd
land en bestemd voor gebruik in België in beginsel gelegaliseerd worden volgens de hierna
beschreven procedure : (1) legalisatie door de bevoegde overheden die het document
hebben afgegeven (meestal de centrale autoriteiten) en (2) daarna legalisatie door de
Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar het document is afgegeven.
LOI: zie Lokaal Opvanginitiatief
Lokaal Opvanginitiatief: vorm van materiële hulp die het OCMW kan toekennen aan
asielzoekers. Deze structuur moet uitsluitend materiële hulp bieden die de nieuwkomers de
mogelijkheid biedt een menswaardig leven te leiden. Een lokaal opvanginitiatief is meestal
een gemeubelde privé-woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers kunnen
instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW moet zorgen voor hun sociale en
medische begeleiding. Het OCMW kan in het kader van een LOI enkel de personen helpen
aan wie een verplichte plaats van inschrijving werd opgelegd (code 207-opvangcentrum of
code 207-OCMW). Dit betekent dat in de huidige stand van de wetgeving slechts de
kandidaat-vluchtelingen van wie de asielaanvraag zich in de ontvankelijkheidsfase in
aanmerking komen voor een LOI.

M
Maatschappelijke hulp (sensu lato): hulp verleend door het OCMW die twee verschillende
vormen kan aannemen: het leefloon (= geldsom waarvan het bedrag, de berekeningswijze en
de toekenningsvoorwaarden door de wet bepaald zijn) en de maatschappelijke hulp sensu
stricto die verschillende vormen kan aannemen.
Maatschappelijke hulp (sensu stricto) : hulp verleend door het OCMW die tot doel heeft
iedereen de mogelijkheid te geven een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Die hulp kan verschillende vormen aannemen: zij kan lenigend (= "hulp
verlenen"), curatief (= genezend), of preventief zijn (= gericht op het voorkomen van
moeilijkheden) en van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard zijn. Enkele
voorbeelden: financiële hulp, voorschotten op onderhoudsgeld, tewerkstelling,
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schuldbemiddeling, psychosociale hulp, rechtshulp, huisvesting, geneeskundige hulp,
thuiszorg, opvang in dienstencentra, crisisopvang, …
Medische kaart (en farmaceutische kaart): kaart afgegeven door het OCMW aan de
persoon die dringende medische hulp vraagt voor een bepaalde duur en een bepaald soort
prestaties. Het gegeven dat het OCMW de medische kaart afgeeft onderstelt dat het
heeft ingestemd met de voorafgaande tenlasteneming van de toekomstige farmaceutische
en medische kosten (bij een huisarts). De medische kaart vermeldt de naam van de arts
(soms van de kinesitherapeut, het ziekenhuis, …) en de farmaceutische kaart de naam van
de apotheker. De houder van deze kaart moet dus niet langer de toestemming van het
OCMW vragen vooraleer een arts te raadplegen of een geneesmiddel te kopen en het
OCMW betaalt het geheel of een deel van de factuur.
Menswaardig leven: recht dat uitdrukkelijk erkend wordt in artikel 23 van de Belgische
Grondwet. Dit recht bestaat inzonderheid uit: 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze
van beroepsarbeid binnen het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder
meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk
werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning,
alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen, 2° het recht op
sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische
bijstand, 3° het recht op een behoorlijke huisvesting, 4° het recht op de bescherming van
een gezond leefmilieu, 5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. De
OCMW‟s zijn ermee belast de mensen te helpen die geen middelen hebben om een
menswaardig leven te kunnen leiden. Deze hulpverlening wordt toegekend onder de vorm
van leefloon of van maatschappelijke dienstverlening.

N
NGO “CIRE”: organisatie die handelt en nadenkt over aangelegenheden inzake de
problematiek van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen met of zonder
verblijfstitel. De doelstellingen ervan zijn: 1° onderstrepen dat het noodzakelijk is de
rechten van de vreemdelingen en het asielrecht te versterken en ervoor zorgen dat het
gevoerde beleid overeenstemt met de beginselen van de verklaring van de rechten van de
mens en 2° migranten als actieve burgers beschouwen die niet alleen moeten worden
geïntegreerd maar die volledig deelnemen aan de algemene integratie van onze
multiculturele maatschappij. Deze doelstellingen strekken ertoe de rechten van de
asielzoekers, vluchtelingen en de vreemdelingen te waarborgen en betreffen vooral de
organisatie van de asielprocedures, het detentie- en verwijderingsbeleid, de opvang van
asielzoekers en de aanvragen van verblijfsvergunningen. Het nastreven van deze
doelstellingen gebeurt door middel van politieke acties en/of de bewustmaking van de
publieke opinie en van de politieke wereld. Hoe organiseert, leidt en voorziet deze
organisatie in de follow-up van ontmoetingen met verschillende actoren betrokken bij de
problematiek asielzoekers, vluchtelingen, migranten en vreemdelingen teneinde
gemeenschappelijke politieke doelstellingen naar voren te brengen, op de hoogte te blijven
van en te reageren op de voortdurende ontwikkelingen van het vreemdelingenrecht. De
organisatie heeft deze doelstellingen opgenomen in een eisenboek dat een synthese van de
vaststellingen en voorstellen bevat. De organisatie draagt deze eisen uit via verschillende
acties gericht op de politieke wereld en de publieke opinie, zulks in samenwerking met de
verenigingen die lid ervan zijn en van andere actoren betrokken bij de problematiek
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BCHV, …) namelijk door: voortdurende toelichting bij de
eisen ten aanzien van de overheid (regering, parlement, administraties, …), organisatie van
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gerichte acties en de follow-up ervan, bijdrage aan de organisatie van brede programma‟s,
zoals het «Forum Asiel en Migraties», ondersteuning van artistieke creaties omtrent de
problematiek (theater, audiovisueel, …), organisatie van culturele evenementen en van
tentoonstellingen, uitwerking van pedagogisch materieel en van bewustmakingstools,
verwezenlijking van studies en onderzoek. Op aanvraag van de leden ervan en op grond van
de noden van het publiek, heeft de organisatie in de loop der jaren zes diensten opgericht:
een dienst sociaal tolken, een school voor het aanleren van Frans als vreemde taal en het
leren lezen en schrijven, een opvanginitiatief voor asielzoekers, een dienst voor socioprofessionele integratie en hulp bij de gelijkstelling van diploma‟s, een dienst huisvesting,
een steundienst voor de projecten van ontwikkeling van de gemeenschappen in het Zuiden
door de versterking van het optreden van migranten in het Noorden: Migr‟actions.
Niet-terugleidingsclausule: clausule die soms opgenomen wordt in de beslissing tot
bevestiging van weigering van verblijf genomen door het CGVS (in de
ontvankelijkheidsfase). Het is een advies van het CGVS aan de Dienst Vreemdelingenzaken
om ten aanzien van de minderjarige asielvrager geen beslissing tot verwijdering van het
grondgebied te nemen, gelet op de dramatische situatie in zijn land van herkomst. Dit
advies is niet bindend voor de Dienst Vreemdelingenzaken, maar ingeval het advies wordt
gevolgd en geen beslissing tot verwijdering wordt genomen, bevindt de vreemdeling zich in
een bijzondere situatie: zijn verblijf wordt «getolereerd» in België doch hij bezit geen
enkel verblijfsdocument. De overheid is op de hoogte van de aanwezigheid van de
vreemdeling op het Belgisch grondgebied, maar hij geniet geen enkel «wettig»
verblijfsrecht, met alle gevolgen van dien inzake maatschappelijke hulp. Bovendien kan de
Dienst Vreemdelingenzaken te allen tijde beslissen om het advies niet meer te volgen of
stellen dat de situatie in het land van herkomst verbeterd is. Het stelsel van de «nietterugleidingsclausule» is omschreven in een dienstnota van het CGVS. Deze nota voorziet
erin dat het CGVS aan de minister kan voorstellen niet over te gaan tot de verwijdering
van een uitgeprocedeerde kandidaat-vluchteling wegens risico‟s op schending van artikel 3
van het EVRM of van het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
mensonterende bestraffing, behandeling of foltering die deze persoon zou kunnen
ondergaan in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Deze omzendbrief voorziet
als dusdanig niet in subsidiaire bescherming volgens Belgisch recht, aangezien de minister
het advies van het CGVS naast zich kan neerleggen. Aan dit advies van het CGVS worden
derhalve geen juridische gevolgen gehecht. In de praktijk heeft het advies van het CGVS
geleid tot de toepassing van de « niet-terugleidingsclausule » voor tal van landen waarin de
veiligheidssituatie onzeker is. Krachtens een richtlijn van 23 juli 2002 zijn akkoorden
gesloten tussen het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken waarin het volgende is
bepaald: wanneer het CGVS in zijn beslissing een niet-terugleidingsclausule vermeldt,
ontvangt de asielzoeker van de Dienst Vreemdelingenzaken een verlenging van zijn bevel
om het grondgebeid te verlaten. Op grond van deze verlenging kan de asielzoeker verder
maatschappelijke hulp ontvangen. Het moet evenwel gaan om een uitdrukkelijke « nietterugleidingsclausule » en dus niet om een of andere humanitaire clausule. In dit laatste
geval is de Dienst Vreemdelingenzaken niet verplicht het bevel om het grondgebied te
verlaten te verlengen. Het betreft slechts een niet bindend advies van het CGVS, zonder
juridische gevolgen.
Nieuwkomer: onder nieuwkomer wordt verstaan de persoon die zich in een van de volgende
situaties bevindt: de ontvankelijk verklaarde asielzoeker, de erkende vluchteling, de
persoon die recht heeft op gezinshereniging, de geregulariseerde persoon, de persoon die
erkend wordt als slachtoffer van mensenhandel.
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O
Observatie en oriëntatie centrum: cf OOC
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. In elke gemeente bestaat een
OCMW dat steun verleent aan de personen die in deze gemeente verblijven zodat zij een
menswaardig leven kunnen leiden. Deze hulp betreft de huisvesting, de schulden, het
inkomen, het gezinsleven (opvangdienst voor zieke kinderen bijvoorbeeld), hulp aan
bejaarden, … Voor de ontvankelijk verklaarde asielzoekers kent FEDASIL (vroegere Dienst
Vreemdelingenzaken) een code 207 toe. Dit betekent dat een OCMW wordt aangewezen
dat bevoegd is om materiële en financiële hulp te verlenen.
OKAN: «onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers». Zie onthaalklas.
Onderhoudsplicht: plicht van een persoon om een kind te voeden, te kleden, te
onderhouden en op te voeden: hij moet hem geven wat nodig is om een menswaardig
bestaan te kunnen leiden (daaronder begrepen medische kosten, schoolkosten, kosten voor
persoonlijke, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, …). Dit betreft dus niet alleen het
strikt noodzakelijke om te leven, maar alles wat een kind nodig heeft om zich goed te
kunnen ontwikkelen.
Onontvankelijk: een aanvraag wordt onontvankelijk verklaard als hij niet voldoet aan de
voorwaarden vastgesteld door de procedure (asielprocedure, verblijfsvergunning op grond
van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, gezinshereniging). De
minderjarige wordt teruggedreven als hij zich nog aan de grens bevond of moet, ingeval hij
zich op het grondgebied bevindt, het Belgisch grondgebied verlaten binnen een bepaalde
termijn vermeld in de beslissing
wanneer de Dienst
Onontvankelijk (in het kader van een asielprocedure):
Vreemdelingenzaken een beslissing tot onontvankelijkheid neemt, ontvangt de minderjarige
die vastgehouden wordt in het centrum 127 aan de grens een bijlage 25 bis, een beslissing
tot weigering van toegang tot het grondgebied met terugdrijving. Dat betekent dat de
toegang tot het grondgebied hem geweigerd wordt en dat hij wordt teruggedreven. Indien
de niet-begeleide minderjarige vreemdeling zich op het grondgebied bevindt, wordt hem
een bijlage 26 bis, beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten betekend. Hij zal het grondgebied moeten verlaten binnen de termijn vermeld in
de bijlage, behalve indien hij «dringend beroep» instelt bij het CGVS. In geval van een
dringend beroep, zal het CGVS hetzij beslissen dat verder onderzoek noodzakelijk is,
hetzij de beslissing tot onontvankelijkheid genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken
bevestigen.
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (= OKAN): klas ingericht in de
schoolinrichtingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap die anderstalige nieuwkomers opvangt. Het onderwijs gegeven in de
onthaalklas biedt de mogelijkheid de Nederlandse taal te leren en de sociale integratie van
de nieuwkomers te verbeteren en bestaat uit een opvangperiode die de leerling erop
voorbereidt later het gewone onderwijs te kunnen volgen.
Ontvankelijk: een aanvraag wordt ontvankelijk verklaard indien hij de voorwaarden bepaald
in de procedure vervult (asielprocedure, procedure voor een verblijfsvergunning op grond
van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, procedure voor
gezinshereniging). De ontvankelijkheid van de aanvraag biedt de mogelijkheid een
onderzoek ten gronde te voeren.
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Ontvankelijkheid in het kader van een asielaanvraag: de Dienst Vreemdelingenzaken kan
een beslissing tot ontvankelijkheid nemen. In dat geval heeft de minderjarige die is
vastgehouden in het centrum 127 aan de grens toegang tot het grondgebied en ontvangt hij
een bijlage 25. De minderjarige die zich reeds op het grondgebied bevindt zal een bijlage
26 ontvangen. In beide gevallen kan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling legaal op
het grondgebied verblijven tijdens het onderzoek van de asielaanvraag door de
asielinstanties. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. Daarna wordt de
minderjarige opgeroepen door het CGVS voor een “onderzoek ten gronde”. Een code 207OCMW zal aan de vreemdeling toegekend worden, dit betekent dat hij niet meer verplicht
is in het open centrum te verblijven, maar financiële steun van het OCMW kan genieten.
OOC : Observatie en oriëntatie centrum: Opvangstructuur dat een aangepaste
omkadering verzekert aan de niet-begeleide minderjarigen gedurende een observatie- en
oriëntatiefase. Het neemt de nodige maatregelen zoals beschreven in onderhavig besluit
om de veiligheid en de bescherming van de niet-begeleide minderjarigen die het opvangt te
waarborgen. Het centrum levert hem materiële hulp, die aangepast is aan zijn specifieke
behoeften en met diens toestemming. Het verblijf in het centrum moet toelaten de nietbegeleide minderjarige te observeren, met als doel het opstellen van zijn eerste medisch,
psychologisch en sociaal profiel, en het achterhalen van een eventuele kwetsbaarheid met
het oog op een oriëntatie naar een geschikte begeleiding en opvang.
Open centrum: de open centra beheerd door FEDASIL zorgen voor de opvang van de
asielzoekers die zich in de ontvankelijkheidsfase bevinden (eerste fase van de
asielprocedure). Het bestaan van de centra waarborgt huisvesting en materiële steun
zodra hun asielaanvraag is ingediend. De asielzoekers worden door deze centra
"gehuisvest, gevoed en gekleed". Het begrip "open" betekent dat de asielzoekers vrij het
centrum mogen verlaten, zij het evenwel met bepaalde beperkingen. Andere diensten zijn
eveneens beschikbaar: medische dienst, sociale dienst, dienst voor kinderen, dienst
tweedehands kleren, dienst vrijwillig werk, dienst animatie, LET OP: deze centra geven in
geen geval een financiële steun aan asielzoekers ervoor hebben geopteerd te wonen buiten
het centrum dat hen was toegewezen.
ORBEM: Office Régional Bruxellois de l'Emploi, franstalige benaming voor BGDA. Zie
BGDA.
Overeenkomst van Dublin: overeenkomst ondertekend op 15 juni 1990 te Dublin
betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van
een asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Unie wordt ingediend. Deze
overeenkomst werd bekrachtigd in de wet van 11 mei 1995 (BS 30 september 1995). Deze
overeenkomst is ondertussen vervangen door de Verordening Dublin II ( = Verordening
(EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en
instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een
asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt
ingediend (PB 2003, L 50 van 25 februari 2003)).
Overeenkomst van onverdeeldheid: overeenkomst gesloten tussen verschillende partijen
waardoor zij zich wederzijds ertoe verbinden niet om de verkoop van het onroerend goed
te verzoeken.
Overgangsklas
("Classe-passerelle"):
onderwijsstructuur
ingericht
in
de
schoolinrichtingen van alle netten (officieel en vrij) van de Franse Gemeenschap die beoogt
de optimale opvang, oriëntering en integratie van de nieuwkomer in het basisonderwijs en
secundair onderwijs te waarborgen. Het onderwijs gegeven in een overgangsklas kan
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verschillende vormen aannemen: het intensief aanleren van de Franse taal voor degenen die
de taal nog niet voldoende onder de knie hebben, een manier om de leerling op niveau te
brengen zodat deze zo snel mogelijk het gewenste studieniveau kan verder volgen en het
leren lezen en schrijven voor de leerlingen die in hun land van herkomst geen of weinig
onderwijs gevolgd hebben.

P
Parket (of openbaar ministerie): alle magistraten bij de rechtbanken en hoven van de
rechterlijke orde, belast met de vertegenwoordiging van de belangen van de maatschappij
en met het waken over de eerbiediging van de openbare orde en de toepassing van de wet.
Het openbaar ministerie is samengesteld uit magistraten verbonden aan een parket of aan
een auditoraat die, in deze functie de taken en de opdrachten van hun dienst uitoefenen in
het rechtsgebied van het hof of van de rechtbank waarin zij gevestigd zijn. Het openbaar
ministerie is belast met een aantal taken in verband met de behandeling en de follow-up
van zowel strafzaken als burgerlijke zaken. In strafzaken zien de magistraten, in het
belang van de maatschappij, toe op het goede verloop en de afhandeling van de
strafprocedure, zowel inzake de grond van de zaak als gedurende het voorafgaand
opsporingsonderzoek en onderzoek (voor de onderzoeksgerechten: raadkamer en kamer
van inbeschuldigingstelling). Ter zitting vorderen zij de toepassing van de strafwet.
Tegelijkertijd zien zij erop toe dat de maatregelen worden genomen die noodzakelijk zijn
voor de passende tenuitvoerlegging van de uitgesproken straffen. Voor het hof van assisen
wordt het openbaar ministerie uitgeoefend door de procureur-generaal bij het hof van
beroep, die evenwel een lid van het parket met die taak kan belasten. In burgerlijke zaken
treedt het openbaar ministerie ambtshalve op in de gevallen bedoeld in de wet en telkens
als de openbare orde zulks vereist. In deze soort zaken geeft het openbaar ministerie een
schriftelijk of mondeling advies.
Plaats van woonstkeuze (in het kader van een asielaanvraag): adres in België waar alle
documenten betreffende de asielprocedure en andere administratieve procedures aan de
vreemdeling opgestuurd worden (oproepingen, aanvraag tot aanvullende inlichtingen,
beslissingen, …)
Persoonlijk aandeel: (= remgeld) (ziekenfonds): wanneer de patiënt het geheel van de
honoraria aan de arts, de tandarts of aan de medische zorgverstrekker betaalt, wordt hij
terugbetaald door zijn ziekenfonds. Het gedeelte dat niet terugbetaald wordt, het
persoonlijk aandeel, wordt remgeld genoemd.
Procureur des Konings: hoofd van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg. Hij
wordt bijgestaan door substituten waarvan de oudsten “eerste substituten” van de
procureur des Konings worden genoemd. De procureur des Konings vertegenwoordigt de
beschuldiging, het openbaar ministerie. De procureur des Konings en zijn substituten
werken voor de Staat.

Q

R
Raad van State: rechtscollege dat kan nagaan of de procedure (asiel, aanvraag om
toelating tot verblijf, …) conform de wet verlopen is. Deze instantie kan dus geen
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beslissing nemen in de plaats van de instantie die de bestreden beslissing genomen heeft.
De Raad van State kan het statuut van vluchteling niet toekennen. Indien de Raad van
State de schorsing van een beslissing beveelt, zal deze niet uitgevoerd worden vooraleer
de Raad van State zich heeft uitgesproken over de nietigverklaring ervan. Deze
nietigverklaring leidt ertoe dat de betrokken instantie een nieuwe beslissing moet nemen.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: cf RVV
REAB: zie REAB-programma
REAB +: zie REAB + - programma
REAB-programma: programma «Return and Emigration of Asylum Seekers ex Belgium» .
Het betreft een programma voor bijstand bij terugkeer vanuit België van vreemdelingen
afkomstig uit een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Economische ruimte en die
illegaal in België verblijven. Het wordt sedert 1984 door IOM beheerd.
REAB +-programma: pilotproject opgericht door FEDASIL en IOM. Het is een aanvulling
op het REAB-programma en is in het bijzonder gericht op de asielzoekers die beroep
hebben aangetekend bij de Raad van State. Het doel van REAB+ is deze asielzoekers een
alternatief voor gedwongen verwijdering aan te bieden. Het voorziet, als aanvulling op
REAB, in een project voor vrijwillige terugkeer dat meer is toegespitst op de persoon, met
meer bijstand (bijkomende bijdrage voor de bagage, opleiding/plaatsing/medische hulp in
het land van herkomst, juridische bijstand…). Het pilotproject is in de eerste plaats
bedoeld voor de personen die in de volgende opvangcentra verblijven: 1° de federale
opvangcentra te Broechem, Florennes, Jodoigne, Kapellen en het Klein Kasteeltje en 2° de
LOI in West- en Oost-Vlaanderen, in Henegouwen en in Namen. REAB+ rekent op 200
vrijwillige terugkeren voor eind 2004, in het bijzonder naar Armenië, Azerbaïdjan,
Kameroen, Iran, Kosovo, Macedonië, Rusland, Servië-Montenegro en Turkije.
Rechtgevend kind (kinderbijslag): het kind of de kinderen voor wie de kinderbijslag
betaald wordt
Rechthebbende (kinderbijslag): de persoon die het recht op kinderbijslag doet ontstaan.
Er bestaan verschillende categorieën van rechthebbenden: in verband met tewerkstelling
(de effectieve werknemer, de zieke of invalide werknemer, de gepensioneerde werknemer,
de werkloze, de werknemer die loopbaanonderbreking geniet, het weeskind van een
loontrekkende, de overlevende echtgenote van een effectieve werknemer of daarmee
gelijkgestelde, de verlaten echtgenoot); en zonder verband met tewerkstelling (de
gehandicapte (voor zijn kinderen), de student, de leerjongen, de stagiair die werkzoekende
is (voor zijn kinderen), het gehandicapt kind (voor zichzelf).
Regelmatige leerling (in de Franse Gemeenschap): leerling waarvan de schoolsituatie
beantwoordt aan de criteria vastgesteld in het koninklijk besluit van 29 juni 1984
betreffende de organisatie van het secundair onderwijs (niet het basisonderwijs) en die
op het einde van het schooljaar een attest (een getuigschrift, een diploma, …) behaalt dat
wordt erkend en aanvaard door de Belgische Staat. De leerling moet 1° wettige toegang
hebben tot de klas waarin hij ingeschreven is, 2° ingeschreven zijn voor alle lessen en 3° de
lessen daadwerkelijk en nauwgezet volgen. Het decreet "prioritaire taken" bepaalt
nauwkeurig de omstandigheden waaronder de jongere zijn hoedanigheid van "regelmatige
leerling" verliest. Een leerling die vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs
tijdens een zelfde schooljaar meer dan 30 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheden
telt, verliest de hoedanigheid van regelmatige leerling (behalve afwijking toegestaan door
de minister wegens uitzonderlijke omstandigheden).
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Regelmatige leerling (in de Vlaamse Gemeenschap): de leerling die beantwoordt aan de
voorwaarden voor toegang tot een bepaald soort onderwijs, die ingeschreven is voor alle
vakken van een bepaald schooljaar, die daadwerkelijk en regelmatig deze lessen volgt
teneinde op het einde van het schooljaar eventueel de rechten te verkrijgen verbonden aan
het slagen voor de tests (behalen van diploma) en die het eventueel vereiste
inschrijvingsgeld heeft betaald. Ook de leerling die slechts een deel van de vakken
daadwerkelijk en regelmatig volgt op grond van vrijstelling voor die vakken die reeds met
vrucht werden gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau wordt als "regelmatige
leerling" beschouwd, zulks in afwijking van wat voorafgaat.
Remgeld (ziekenfonds): zie persoonlijk aandeel
Rijksregister: rijksregister van de natuurlijke personen. Dit register bevat de wettelijke
identificatiegegevens van de natuurlijke personen (daaronder begrepen de historiek
ervan). Het betreft onder andere het nummer van het Rijksregister, de namen en
voornamen, de geboorteplaats en geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, …Deze
gegevens worden verkregen door de gemeenten op grond van de inschrijvingen in het
bevolkingsregister (alle Belgen en vreemdelingen die gemachtigd zijn op het grondgebied
te verblijven), in het vreemdelingenregister (alle vreemdelingen die regelmatig op het
grondgebied verblijven) en in het wachtregister (de kandidaat-vluchtelingen).
RKW: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Sociale zekerheidsinstelling belast
met de organisatie van de kinderbijslag voor werknemers. Ontstaan naar aanleiding van de
reorganisatie van de instellingen voor kinderbijslag (wet van 26 juli 1960 tot inrichting van
de instellingen voor kinderbijslag). De RKW stuurt de werking aan van de 26
kinderbijslagfondsen, die als taak hebben jaarlijks ongeveer 3,8 miljard euro kinderbijslag
correct uit te betalen aan meer dan 1,2 miljoen gezinnen. De RKW zelf betaalt
gezinsuitkeringen aan meer dan 230.000 gezinnen, voor een bedrag van 745 miljoen euro
per jaar. Het departement Gezinnen is bevoegd voor de gezinnen met een vaak atypisch
profiel op familiaal en professioneel vlak en zoekt in alle regelingen een mogelijk recht op
kinderbijslag. Bovendien werkt de RKW op verschillende wijzen mee aan het gezinsbeleid.
Het toezicht op de goede werking van het stelsel en de monitoring ervan, biedt de
mogelijkheid de sociale impact te meten van de verschillende maatregelen in de praktijk,
zodat op grond daarvan bijsturingen in het stelsel kunnen worden doorgevoerd. Daardoor
wordt actief meegewerkt aan het ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten en wordt
de financiële impact ervan geraamd. Bovendien centraliseert en publiceert de RKW alle
statistieken over de gezinsuitkeringen. Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en
Diensten ten slotte subsidieert verschillende soorten projecten voor kinderopvang
(buitenschoolse opvang, opvang van zieke kinderen en kinderopvang buiten de gewone
openingstijden van de opvanginstellingen).
RVV : Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : Administratief rechtscollege en is als
enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele
beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De Raad is
ook als enige bevoegd voor de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen waarbij
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de hoedanigheid van
vluchteling erkent, weigert of intrekt.
S
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Schengen-buitengrenzen: de luchthavens (Zaventem (Brussel-Nationaal), Oostende,
Deurne, Gosselies, Bierset en Wevelgem), de zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Oostende,
Gent, Nieuwpoort) en de Eurostar-terminal in het treinstation te Brussel-Zuid.
Schengen-overeenkomsten: overeenkomsten ondertekend door dertien lidstaten van de
Europese Unie (de 15 lidstaten van vóór 1 mei 2004 behalve Ierland en het Verenigd
Koninkrijk), Noorwegen en IJsland die het vrij verkeer van personen mogelijk maken en de
controle van de reizigers harmoniseren binnen het Schengen-gebied. Deze overeenkomsten
zijn in 1999 geïntegreerd in het verdrag van Amsterdam en maken zodoende volledig deel
uit van het communautair recht. Hoewel er tot dusver geen volledige harmonisatie is tussen
de verschillende nationale wetgevingen omtrent de opvang van onderdanen van derde
landen in het Schengen-gebied, worden toch bepaalde gemeenschappelijke regels
betreffende kort verblijf, asiel of immigratie toegepast.
Schorsend beroep: beroep dat de uitvoering van de beslissing schorst, wat betekent dat
de minderjarige tijdens het onderzoek van het beroep noch kan worden teruggedreven,
noch verwijderd van het grondgebied. In de asielprocedure bestaan er slechts twee
schorsende beroepen: 1° het dringend beroep bij het CGVS tegen een beslissing tot
onontvankelijkheid genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken (bijlage 25 bis et 26 bis):
de bijlage wordt maandelijks verlengd tot het CGVS een beslissing neemt en de
asielzoeker heeft tot deze datum recht op een voorlopig verblijf in België en 2° het
beroep bij de VBV tegen de beslissing tot weigering van de erkenning van de hoedanigheid
van vluchteling genomen door het CGVS. Het beroep bij de Raad van State is als dusdanig
dus niet schorsend. Toch kan, samen met de nietigverklaring van de beslissing, de schorsing
van de uitvoering van de betwiste beslissing worden gevraagd. In de praktijk (en in het
bijzonder wat de minderjarigen betreft) zal de maatregel tot verwijdering niet uitgevoerd
worden zolang een beroep bij de Raad van State hangend is.
Staat van behoeftigheid : precaire financiële situatie waarin een persoon zich bevindt
zodat hij geen menswaardig leven kan leiden.
Staatloze: het statuut van staatloosheid wordt toegekend aan een persoon van wie kon
worden bewezen dat hij geen enkele nationaliteit bezit. De erkenning van het statuut van
staatloosheid brengt niet automatisch een verblijfsrecht met zich. Wanneer dit statuut
door de Belgische overheden aan een persoon wordt toegekend, ontvangt hij over het
algemeen evenwel een verblijfsvergunning. De staatloze en zijn familieleden zijn
onderworpen aan de algemene reglementering (artikel 98 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981).
Sluiting van de rekeningen: handeling waarbij de voogd de rekeningen inzake zijn beheer
van de goederen van de minderjarige sluit en aan de minderjarige zijn goederen
teruggeeft.

T
Terugdrijving: een beslissing tot terugdrijving is een verwijderingsmaatregel van de
Dienst Vreemdelingenzaken (Grensinspectiedienst) ten aanzien van een vreemdeling die aan
de grens is aangekomen zonder de toegangsvoorwaarden bepaald in artikel 3 van de wet van
15 december 1980 te vervullen (indien hij niet in het bezit is van een paspoort en van een
visum bijvoorbeeld). Het is een beslissing waarbij toegang tot het Schengen-gebied wordt
verboden (deze beslissing is gegrond op artikel 3 van de wet van 15 december 1980 en op
artikel 5.1. van de overeenkomst ter uitvoering van de Schengen-akkoorden). Aan de
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vreemdeling wordt toegang tot het grondgebied geweigerd. De terugdrijvingskosten zijn
ten laste van de vervoerder die de teruggedreven persoon vervoerd heeft (volgens het
verdrag van Chicago).
Terugwijzing: verwijderingsmaatregel genomen door de minister van Binnenlandse Zaken.
Het betreft een ministerieel besluit waardoor de minister de vreemdeling die niet
gevestigd is (doch die gemachtigd wordt te verblijven voor meer dan drie maanden – lang
verblijf) van het grondgebied verwijdert, overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van de wet
van 15 december 1980. Voorwaarden: de vreemdeling heeft de openbare orde of de
veiligheid van de Staat ernstig geschaad of de voorwaarden van zijn verblijf niet nageleefd
en de openbare orde of de veiligheid van de Staat moet ernstig zijn geschaad om een
ministerieel besluit tot terugwijzing te nemen ingeval de vreemdeling sedert ten minste
tien jaar op het grondgebied verblijft of in andere gevallen bedoeld in artikel 21 van de
wet van 15 december 1980 (bijvoorbeeld de vreemdeling die voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven door nationaliteitskeuze of door
een nationaliteitsverklaring of om deze nationaliteit te herkrijgen). Een ministerieel
besluit van terugwijzing betreft dus niet een niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
Ingeval de minderjarige gemachtigd is meer dan drie maanden te verblijven en in het bezit
is van een BIVR van onbepaalde duur, wordt hij niet meer beschouwd als « niet-begeleide
minderjarige vreemdeling».

Testamentaire erfopvolging: erfopvolging bepaald bij testament ingeval de overledene
zijn goederen wenst te vermaken aan een andere persoon dan zijn wettelijke erfgenamen.

U
Uitgeprocedeerde: uitgeprocedeerd zijn in het kader van een procedure betekent dat de
aanvraag verworpen werd. Een persoon is definitief uitgeprocedeerd als hij alle mogelijke
vormen van beroep heeft uitgeput.
Uitlooprecht (ziekenfonds): verlenging van het recht omdat het ziekenfonds zich baseert
op een voorafgaand verblijfsstatuut om de situatie te regulariseren voor het
daaropvolgend jaar. Ingeval een vreemdeling zijn recht op verblijf verliest, is het mogelijk
dat zijn aansluiting bij een ziekenfonds nog geldt voor een periode van één tot drie jaar.
Indien naar aanleiding van de controle van het laatste trimester van het eerste jaar een
inschrijving in het rijksregister vastgesteld wordt, heeft de vreemdeling nog recht op de
verzekering tot de laatste dag van het derde jaar. Indien naar aanleiding van deze controle
geen inschrijving in het rijksregister is vastgesteld, wordt het recht gehandhaafd tot de
laatste dag van het tweede jaar. Deze regelgeving is vooral van toepassing wanneer één van
de volgende categorieën vreemdelingen zijn verblijfsrecht verliest en dus eveneens zijn
«inschrijving in het rijksregister»: (1) de asielaanvragers die ontvankelijk verklaard
worden (in het bezit van een model AI - A – oranje kaart), (2) de vreemdelingen met een
BIVR (witte kaart) en (3) de vreemdelingen met een identiteitskaart voor vreemdelingen
(gele kaart).
Uitzetting: verwijderingsmaatregel genomen door de Koning. Het betreft een koninklijk
besluit dat, na advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen, de vreemdeling die
in België gevestigd is of de onderdaan van de Europese Unie aan wie een
verblijfsvergunning verleend is, van het grondgebied verwijdert. Voorwaarde: de openbare
orde of de nationale veiligheid ernstig in gevaar hebben gebracht. Een koninklijk besluit

382

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

van uitzetting kan niet worden uitgevaardigd ten aanzien van een niet-begeleide
minderjarige vreemdeling aangezien deze maatregel enkel met betrekking van gevestigde
vreemdelingen kan worden genomen.

V
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen: zie VBV
VBV: de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen is een administratief rechtscollege
bevoegd voor de behandeling van beroepen ingediend tegen een beslissing tot weigering van
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling genomen door het CGVS. Deze rechtspraak
bestaat niet meer sinds 1 juni 2007.
VDAB: "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". Is gericht op de
personen die in Vlaanderen wonen en in hoofdzaak ermee belast de contacten tussen de
werkgevers en de werkzoekers te optimaliseren. De VDAB bestaat uit verschillende
diensten, o.a. uit de dienst «werkvergunningen».
Verbintenis tot tenlasteneming: in beginsel moet de minderjarige, wanneer hij in België
met de vereiste documenten aankomt, over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen
beschikken die hem de mogelijkheid bieden een verblijf van minder dan drie maanden en
zijn terugkeer te bekostigen. Ingeval de minderjarige niet over voldoende middelen
beschikt, kan hij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De aanvraag om dit
document te ontvangen moet ingediend worden vanuit zijn land van herkomst, voor zijn
vertrek. De borg die zich ertoe verbindt de minderjarige ten laste te nemen moet een
natuurlijke persoon zijn die over voldoende bestaansmiddelen beschikt en die de Belgische
nationaliteit heeft of die toegelaten of gemachtigd is voor een onbepaalde duur in België
te verblijven. De borg verbindt zich ertoe om gedurende een termijn van twee jaar de
geneeskundige kosten, de verblijfskosten en de repatriëring van de minderjarige
vreemdeling ten laste te nemen. Hij is, samen met de minderjarige, hoofdelijk
aansprakelijk voor deze kosten. Ingeval de minderjarige tijdens zijn verblijf in België een
beroep doet op een OCMW, zal het niet weigeren tussenbeide te komen, maar zal het
daarna bij de borg de gewone gezondheidszorgen kunnen recupereren. De kosten betaald
door het OCMW in het kader van de dringende medische hulp kunnen niet teruggevorderd
worden van de borg. Hij zal dus niet aansprakelijk zijn voor de kosten van een plotse
opname in een ziekenhuis (bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval) van de minderjarige
voor wie hij een verbintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft. De borg blijft
aansprakelijk gedurende een termijn van twee jaar, zelfs als de minderjarige illegaal op
het grondgebied verblijft. Ten aanzien van de borg wordt overigens de aanbeveling gedaan
om een verzekering te sluiten die de gezondheidskosten van de minderjarige dekt. De
verbintenis tot tenlasteneming kan zowel worden aangegaan met betrekking tot een
minderjarige vreemdeling die onderworpen is aan de visumplicht, als met betrekking tot
een minderjarige voor wie zulks niet geldt.
Verblijfplaats (in het kader van een asielaanvraag): adres waar de asielzoeker
daadwerkelijk verblijft. De vreemdeling moet zich binnen acht werkdagen na zijn
asielaanvraag aanbieden bij het gemeentebestuur van de gemeente waar hij verblijft
teneinde zich te laten inschrijven. Telkens de vreemdeling verhuist, moet hij zich
aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn nieuwe verblijfplaats. Bij deze gelegenheid
wordt hem een attest van verandering van woonplaats afgegeven. Deze verblijfplaats moet
niet noodzakelijk overeenstemmen met de plaats van woonstkeuze. In de praktijk stemmen
beide adressen vaak overeen.
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Verdrag van Genève: verdrag ondertekend op 28 juli 1951 te Genève betreffende de
status van vluchtelingen.
Verhoogde tegemoetkoming (voormalige WIGW-statuut) (ziekenfonds): hogere
tegemoetkoming van het ziekenfonds in de terugbetaling van de medische en
farmaceutische kosten. Volgende personen kunnen verhoogde tegemoetkoming genieten:
weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen, gehandicapten, gepensioneerden, personen die
een leefloon (OCMW) of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten, werklozen
ouder dan 50 jaar, evenals alle personen te hunnen laste. Teneinde beschouwd te worden
als rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming, voormalig WIGW, moet de persoon
een jaarlijkse bruto belastbaar inkomen hebben dat lager ligt dan: voor een persoon zonder
kinderen ten laste = 12.732,29 € + verhoging per persoon ten laste = 2.357,09 € (bedragen
op 1 januari 2004).
Verplichte plaats van inschrijving: zie code 207
Verwijdering: in de wet van 15 december 1980 is voorzien in verschillende maatregelen tot
verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied: een beslissing tot
terugdrijving, een bevel om het grondgebied te verlaten, een ministerieel besluit tot
terugwijzing, een koninklijk besluit tot uitzetting, een bevel tot terugbrenging. Deze
verschillende maatregelen worden ten uitvoer gelegd op grond van het administratief
statuut van de vreemdeling maar ook op grond van de plaats waar hij zich bevindt (aan de
grens of op het grondgebied) en op grond van de staat van minderjarigheid of van
meerderjarigheid van de vreemdeling.
Verzoek tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid: beroep bij de Raad van
State tegen een gewezen beslissing waarin aan de Raad van State wordt gevraagd de
uitvoering van de beslissing voorlopig te schorsen, zulks binnen een zeer korte termijn (in
het algemeen binnen de termijn toegekend aan de vreemdeling om het grondgebied te
verlaten).
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (NGO) (het vroegere OCIV, Overlegcentrum Integratie
van Vluchtelingen). Onafhankelijke organisatie die zich op grond van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens inzet voor de bescherming van vluchtelingen
betreffende hun toelating, opvang en participatie in België. Om die opdracht te realiseren
heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich twee doelstellingen gesteld: 1° de bevordering en
de rechtsbescherming met het oog op een zorgvuldige asielprocedure en 2° de bevordering
van het onthaal en de (re-) integratie van asielzoekers, vluchtelingen en uitgeprocedeerden
die in Vlaanderen verblijven. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de
rechtstreekse ondersteuning van individuele dossiers behandeld door NGO's en de sociale
diensten en door de belangenbehartiging ten behoeve van asielzoekers, vluchtelingen,
uitgeprocedeerden.
Voltijds onderwijs: onderwijs dat minimum 28 en maximum 36 wekelijkse lestijden van 50
minuten omvat. Het voltijds onderwijs is verplicht tot de leeftijd van 15 jaar als de leerling
ten minste geslaagd is voor de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs, en tot de
leeftijd van 16 jaar ingeval hij niet is geslaagd voor de eerste twee jaar. Daarna kunnen de
leerlingen voltijds of deeltijds onderwijs (halftijdse theorie en halftijdse
praktijkopleiding) volgen volgens verschillende formules (alternerende opleiding,
leeropleiding voor de middenstand, industrieel leerlingwezen).
Vreemdelingenregister: register waarin de vreemdelingen die regelmatig op het
grondgebied verblijven zijn ingeschreven.
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Vrije leerling (in de Franse Gemeenschap): leerling die niet beantwoordt aan ten minste
één van de voorwaarden vereist om regelmatige leerling te zijn en die dus geen erkend
attest (getuigschrift, diploma, …) zal behalen.
Vrije leerling (in de Vlaamse Gemeenschap): de leerling die het statuut van regelmatige
leerling niet heeft(hij vervult de voorwaarden om regelmatige leerling te zijn dus niet (in
de Vlaamse Gemeenschap). Hij zal dus geen officieel studiegetuigschrift ontvangen.

W
Wachtregister: register waarin de asielzoekers worden ingeschreven, is een deel van het
Rijksregister. Het wachtregister heeft tot doel alle persoonlijke gegevens van de
asielzoekers te registreren en te bevatten, alsmede de beslissingen genomen betreffende
hun asielaanvragen. De minderjarige zal onmiddellijk na zijn aankomst in België
geregistreerd worden in dit register. Voorbeelden van gegevens vermeld in dit
wachtregister: code 207, de stand van de asielprocedure, … Het wachtregister bevat meer
informatie dan het rijksregister: in het bijzonder, alle beslissingen van de Dienst
Vreemdelingenzaken, het beroep ingediend tegen deze beslissingen en de vonnissen en
arresten gewezen in verband met dat beroep.
Wettelijke erfopvolging: valt open bij het overlijden van een persoon bij ontstentenis van
een geldig testament. In dit geval worden de goederen verdeeld volgens de in het
Burgerlijk Wetboek bepaalde orde van erfopvolging.
WIGW- statuut : zie verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

Z
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Lexique
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Lexicon

Acceptation sous bénéfice
d'inventaire (d'une succession)

Aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving (van een
nalatenschap)

Accords de Schengen
Adresse de résidence (dans le cadre
d'une demande d'asile)

Schengen-overeenkomsten
Verblijfplaats (in het kader van een
asielaanvraag)

Aide médicale urgente (AMU)

Dringende medische hulp

Aide sociale (sensu lato)

Maatschappelijke hulp (sensu lato)

Aide sociale (sensu stricto)

Maatschappelijke hulp (sensu stricto)

Allocataire (allocations familiales)
Allocation de remplacement

Bijslagtrekkende (kinderbijslag)
Inkomensvervangende
tegemoetkoming

AMO

AMO

Annexe 10 bis

Bijlage 10 bis

Annexe 10 ter

Bijlage 10 ter

Annexe 11

Bijlage 11

Annexe 11 bis

Bijlage 11 bis

Annexe 13

Bijlage 13

Annexe 13 bis

Bijlage 13 bis

Annexe 13 quater

Bijlage 13 quater

Annexe 13 ter

Bijlage 13 ter

Annexe 15

Bijlage 15

Annexe 15 bis

Bijlage 15 bis

Annexe 15 ter

Bijlage 15 ter

Annexe 25

Bijlage 25

Annexe 25 bis

Bijlage 25 bis

Annexe 25 quater

Bijlage 25 quater

Annexe 25 ter

Bijlage 25 ter

Annexe 26

Bijlage 26

Annexe 26 bis

Bijlage 26 bis

Annexe 26 quater

Bijlage 26 quater

Annexe 26 ter

Bijlage 26 ter

Annexe 3

Bijlage 3

Annexe 3 bis

Bijlage 3 bis
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Annexe 34

Bijlage 34

Annexe 35

Bijlage 35

Annexe 36

Bijlage 36

Annexe 38

Bijlage 38

Annexe 39

Bijlage 39

Annexe 41

Bijlage 41

Annexe 4

Bijlage 4

Annexe 6

Bijlage 6

Annexe 7

Bijlage 7

Apatride
Staatloze
Appartement ou logement supervisé/
mise en autonomie
Begeleid zelfstandig wonen
Apprentissage des classes moyennes

Leeropleiding voor de middenstand

Apprentissage industriel

Industrieel leerlingwezen

Assimilé (Allocations familiales)
Attestation d'immatriculation(A,I,
modèle A)(= Annexe 4)

Gelijkgestelde (kinderbijslag)
Attest van Immatriculatie (A.I. model
A) (= bijlage 4)

Attributaire (allocations familiales)

Rechthebbende (kinderbijslag)

Authentification (de documents)

Authentificatie (van documenten)

BAJ (Bureau d'Aide Juridique)
BAJ (Bureau d'Aide Juridique)

BAJ (Bureau d'Aide Juridique)
BJB (Bureau voor Juridische
Bijstand)

Bénéficiaire (allocations familiales)

Rechtgevend kind (kinderbijslag)

Bénéficiaire (mutuelle)

Gerechtigde (ziekenfonds)
Bureau voor Juridische
Bureau d‟Aide Juridique (BAJ)
Bijstand (BJB)
Carte médicale (et/ou
Medische kaart (en farmaceutische
pharmaceutique)
kaart)
CBJ (Comité voor Bijzondere
CBJ (Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg)
Jeugdzorg)
CCE (Conseil du Contentieux des
RVV (Raad voor
Etrangers)
Vreemdelingenbetwistingen)
Centre d‟observation et d‟orientation Observatie en oriëntatie centrum
(COO)
(OOC)
Centre fermé

Gesloten centrum

Centre ouvert

Open centrum

Centre PMS (CPMS) (Communauté

Centre PMS (CPMS) (Franse
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française)

Gemeenschap)

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB) (Communauté flamande)
Certificat d‟Etude de Base (CEB enseignement de la Communauté
française)

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB) (Vlaamse Gemeenschap)
Certificat d‟Etude de Base (CEB onderwijs van de Franse
Gemeenschap)

Certificat de bonne vie et mœurs
CGRA - Commissariat Général aux
Réfugiés et Apatrides
CIRE(Certificat d'Inscription au
Registre des Etrangers)

Bewijs van goed gedrag en zeden
CGVS - Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen

Classe d'accueil

BIVR
Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers (= OKAN)

Classe passerelle

Overgangsklas ("Classe-passerelle")

Clause de non-reconduite

Niet-terugleidingsclausule

Clause humanitaire

Humanitaire clausule

Code 207
Commission Permanente de Recours
des Réfugiés (CPRR)

Code 207
Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen (VBV)

Conseil d'Etat
Raad van State
Conseil du Contentieux des Etrangers Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(CCE)
(RVV)
Conseiller (Communauté flamande)
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Conseiller de l‟Aide à la jeunesse

Consulent (Vlaamse Gemeenschap)
Conseiller de l‟Aide à la
jeunesse («adviseur inzake bijstand
aan de jeugd») (in de Franse
Gemeenschap)

Convention d'arbitrage

Arbitrageovereenkomst

Convention de Dublin

Overeenkomst van Dublin

Convention de Genève
COO (Centre d‟observation et
d‟orientation)

Verdrag van Genève
OOC (Observatie en oriëntatie
centrum)

CPAS
CPRR (Commission Permanente de
Recours des Réfugiés)

OCMW
VBV (Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen)

Débouté

Uitgeprocedeerde

Déclaration d'arrivée (annexe 3)

Aankomstverklaring (bijlage 3):

Demande d'asile frauduleuse

Frauduleuze asielaanvraag

Demande d'asile manifestement non

Kennelijk ongegronde asielaanvraag
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fondée
Demandeur d'asile

Directeur de l‟Aide à la jeunesse
Domicile élu (dans le cadre d'une
demande d'asile)

Asielzoeker
Directeur de l‟Aide à la
jeunesse («Directeur van de
hulpverlening aan de jeugd»)
Plaats van woonstkeuze(in het kader
van een asielaanvraag)

Donner en gage

In pand geven

Droit de prolongation (mutuelle)

Uitlooprecht (ziekenfonds)
Vrije leerling (in de Vlaamse
Elève libre (en Communauté flamande) Gemeenschap)
Vrije leerling (in de Franse
Elève libre (en Communauté française) Gemeenschap)
Elève régulier (en Communauté
Regelmatige leerling (in de Vlaamse
flamande)
Gemeenschap)
Elève régulier (en Communauté
Regelmatige leerling (in de Franse
française)
Gemeenschap)
Eloignement
Engagement de paiement (ou
réquisitoire)

Verwijdering
Betalingsverbintenis (of vordering)
(OCMW)

Engagement de prise en charge

Verbintenis tot tenlasteneming

Enseignement à temps partiel
Enseignement de plein exercice
(=enseignement à temps plein)

Deeltijds onderwijs

Espace économique européen (EEE)

Europese Economische Ruimte (EER)

Etat de besoin

Staat van behoeftigheid

Expulsion
FEDASIL: Agence fédérale pour
l'accueil des demandeurs d'asile

Uitzetting
FEDASIL: Federaal agentschap voor
de opvang van asielzoekers

FOREM

FOREM

Frontières extérieures Schengen

Schengen-buitengrenzen

Hypothéquer

Hypotheek nemen

ILA (Initiative Locale d'Accueil)

LOI (Lokaal Opvanginitiatief)

Initiative Locale d'Accueil

Lokaal Opvanginitiatief

Institution communautaire

Gemeenschapsinstelling
Instellingen (of verenigingen) voor
permanente vorming (ook
volwassenenonderwijs genoemd)

Institutions (ou organisations)
d'éducation permanente

Voltijds onderwijs
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Intervention majorée (ex-statut
VIPO) (mutuelle)
IPPJ - Institution publique de
protection de la jeunesse (en
Communauté française)

Verhoogde tegemoetkoming
(voormalige WIGW-statuut)
(ziekenfonds)
IPPJ ( Gemeenschapsinstelling in de
Franse Gemeenschap)

Irrecevable
Irrecevable (dans le cadre de la
procédure d'asile)

Onontvankelijk
Onontvankelijk (in het kader van een
asielprocedure)

Jury (de la Communauté française)

Jury (in de Franse Gemeenschap)

Légalisation (de documents)

Legalisatie (van documenten)

Legs

Legaat

Lieu obligatoire d'inscription

Verplichte plaats van inschrijving

Obligation d'entretien

Onderhoudsplicht

Office des étrangers (OE)

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
OKAN "Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers"

OKAN
ONAFTS (Office National
d'Allocations Familiales pour
Travailleurs Salariés)

RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers)

ONG "CIRE"
NGO “CIRE”
ORBEM (Office Régional Bruxellois de
l'Emploi)
BGDA
ORBEM (Office Régional Bruxellois de
l'Emploi)
ORBEM
Ordre de quitter le territoire
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Ordre de reconduire
Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM)

Bevel om het grondgebied te verlaten
Bevel tot terugbrenging: (= bijlage
38)
Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM)

Pacte d'indivision

Overeenkomst van onverdeeldheid

Parquet (ou Ministère public)

Parket (of openbaar ministerie)

Permis de travail C
Poste diplomatique consulaire belge

Arbeidsvergunning C
Belgische diplomatieke of consulaire
post

Prestations familiales garanties

Gewaarborgde gezinsbijslag

Primo-arrivant

Nieuwkomer

Procureur du Roi

Procureur des Konings

Programme REAB

REAB-programma
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Programme REAB +
Quote-part personnelle ( =ticket
modérateur) (mutuelle)

REAB +-programma
Persoonlijk aandeel: (= remgeld)
(ziekenfonds)

REAB
Recevabilité dans le cadre de la
procédure d'asile

REAB
Ontvankelijkheid in het kader van een
asielaanvraag

Recevable
Recours en suspension d'extrême
urgence

Ontvankelijk
Verzoek tot schorsing in uiterst
dringende noodzakelijkheid

Recours suspensif

Schorsend beroep

Recours urgent

Dringend beroep

Reddition des comptes

Sluiting van de rekeningen

Registre des étrangers

Vreemdelingenregister

Refoulement

Terugdrijving

Registre d'attente

Wachtregister

Registre de la population

Bevolkingsregister

Registre national

Rijksregister

Renvoi

Terugwijzing

Réseau IRIS

IRIS - netwerk

Revenu d'intégration sociale (RIS)

Leefloon

SPF (Service Public Fédéral)

FOD (Federale Overheidsdienst)

Statut VIPO (mutuelle)

WIGW- statuut

Succession légale

Wettelijke erfopvolging

Succession testamentaire

Testamentaire erfopvolging

Ticket modérateur (mutuelle)

Remgeld (ziekenfonds)

Tiers-payant

Derde betaler

Transaction

Dading

VDAB

VDAB

Vie conforme à la dignité humaine
Menswaardig leven
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (ONG) Vluchtelingenwerk Vlaanderen (NGO)
(anciennement OCIV)
(het vroegere OCIV)
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Lexicon

Lexique

Aankomstverklaring (bijlage 3):
Aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving (van een
nalatenschap)

Déclaration d'arrivée (annexe 3)

AMO

AMO

Apatride

Apatride

Arbeidsvergunning C

Permis de travail C

Arbitrageovereenkomst

Convention d'arbitrage

Asielzoeker
Attest van Immatriculatie (A.I.
model A) (= bijlage 4)

Demandeur d'asile
Attestation d'immatriculation(A.I.
modèle A)(= Annexe 4)

Authentificatie (van documenten)

Authentification (de documents)

BAJ (Bureau d'Aide Juridique)

BAJ (Bureau d'Aide Juridique)
Appartement ou logement supervisé/
mise en autonomie

Acceptation sous bénéfice
d'inventaire (d'une succession)

Begeleid zelfstandig wonen
Belgische diplomatieke of consulaire
post
Poste diplomatique consulaire belge
Betalingsverbintenis (of vordering) Engagement de paiement (ou
(OCMW)
réquisitoire)
Bevel om het grondgebied te verlaten Ordre de quitter le territoire
Bevel tot terugbrenging: (= bijlage
38)
Ordre de reconduire
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Bevolkingsregister

Registre de la population

Bewijs van goed gedrag en zeden
BGDA

Certificat de bonne vie et mœurs
ORBEM (Office Régional Bruxellois de
l'Emploi)

Bijlage 3

Annexe 3

Bijlage 3 bis

Annexe 3 bis

Bijlage 4

Annexe 4

Bijlage 6

Annexe 6

Bijlage 7

Annexe 7

Bijlage 10 bis

Annexe 10 bis

Bijlage 10 ter

Annexe 10 ter

Bijlage 11

Annexe 11

Bijlage 11 bis

Annexe 11 bis
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Bijlage 13

Annexe 13

Bijlage 13 bis

Annexe 13 bis

Bijlage 13 ter

Annexe 13 ter

Bijlage 13 quater

Annexe 13 quater

Bijlage 15

Annexe 15

Bijlage 15 bis

Annexe 15 bis

Bijlage 15 ter

Annexe 15 ter

Bijlage 25

Annexe 25

Bijlage 25 bis

Annexe 25 bis

Bijlage 25 ter

Annexe 25 ter

Bijlage 25 quater

Annexe 25 quater

Bijlage 26

Annexe 26

Bijlage 26 bis

Annexe 26 bis

Bijlage 26 ter

Annexe 26 ter

Bijlage 26 quater

Annexe 26 quater

Bijlage 34

Annexe 34

Bijlage 35

Annexe 35

Bijlage 36

Annexe 36

Bijlage 38

Annexe 38

Bijlage 39

Annexe 39

Bijlage 41

Annexe 41

Bijslagtrekkende (kinderbijslag)

Allocataire (allocations familiales)
CIRE(Certificat d'Inscription au
Registre des Etrangers)

BIVR
BJB (Bureau voor Juridische
Bijstand)
Bureau voor Juridische
Bijstand (BJB)
CBJ (Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg)
Centre PMS (CPMS) (Franse
Gemeenschap)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB) (Vlaamse Gemeenschap)
Certificat d‟Etude de Base (CEB onderwijs van de Franse
Gemeenschap)

BAJ (Bureau d'Aide Juridique)
Bureau d‟Aide Juridique (BAJ)
CBJ (Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg)
Centre PMS (CPMS) (Communauté
française)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB) (Communauté flamande)
Certificat d‟Etude de Base (CEB enseignement de la Communauté
française)
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CGVS - Commissariaat-generaal voor CGRA - Commissariat Général aux
de vluchtelingen en de staatlozen
Réfugiés et Apatrides
Code 207
Conseiller de l‟Aide à la
jeunesse («adviseur inzake bijstand
aan de jeugd») (in de Franse
Gemeenschap)

Code 207

Consulent (Vlaamse Gemeenschap)

Conseiller (Communauté flamande)

Dading

Transaction

Deeltijds onderwijs

Enseignement à temps partiel

Derde betaler

Tiers-payant

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Directeur de l‟Aide à la
jeunesse («Directeur van de
hulpverlening aan de jeugd»)

Office des étrangers (OE)

Dringend beroep

Recours urgent

Dringende medische hulp

Aide médicale urgente (AMU)

Conseiller de l‟Aide à la jeunesse

Directeur de l‟Aide à la jeunesse

Europese Economische Ruimte (EER) Espace économique européen (EEE)
FEDASIL: Federaal agentschap voor FEDASIL: Agence fédérale pour
de opvang van asielzoekers
l'accueil des demandeurs d'asile
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FOD (Federale Overheidsdienst)

SPF (Service Public Fédéral)

FOREM

FOREM

Frauduleuze asielaanvraag

Demande d'asile frauduleuse

Gelijkgestelde (kinderbijslag)

Assimilé (Allocations familiales)

Gemeenschapsinstelling

Institution communautaire

Gerechtigde (ziekenfonds)

Bénéficiaire (mutuelle)

Gesloten centrum

Centre fermé

Gewaarborgde gezinsbijslag

Prestations familiales garanties

Humanitaire clausule

Clause humanitaire

Hypotheek nemen

Hypothéquer

Industrieel leerlingwezen
Inkomensvervangende
tegemoetkoming

Apprentissage industriel

In pand geven
Instellingen (of verenigingen) voor
permanente vorming (ook
volwassenenonderwijs genoemd)

Donner en gage

Internationale Organisatie voor

Organisation Internationale pour les

Allocation de remplacement

Institutions (ou organisations)
d'éducation permanente
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Migratie (IOM)

Migrations (OIM)

IPPJ ( Gemeenschapsinstelling in de
Franse Gemeenschap)

IPPJ - Institution publique de
protection de la jeunesse (en
Communauté française)

IRIS - netwerk

Réseau IRIS

Jury (in de Franse Gemeenschap)
Kennelijk ongegronde asielaanvraag

Jury (de la Communauté française)
Demande d'asile manifestement non
fondée

Leefloon

Revenu d'intégration sociale (RIS)

Leeropleiding voor de middenstand

Apprentissage des classes moyennes

Legaat

Legs

Legalisatie (van documenten)

Légalisation (de documents)

LOI (Lokaal Opvanginitiatief)

ILA (Initiative Locale d'Accueil)

Lokaal Opvanginitiatief

Initiative Locale d'Accueil

Maatschappelijke hulp (sensu lato)

Aide sociale (sensu lato)

Maatschappelijke hulp (sensu stricto) Aide sociale (sensu stricto)
Medische kaart (en farmaceutische Carte médicale (et/ou
kaart)
pharmaceutique)
Menswaardig leven

Vie conforme à la dignité humaine

NGO “CIRE”

ONG "CIRE"

Niet-terugleidingsclausule

Clause de non-reconduite

Nieuwkomer
Observatie en oriëntatie centrum
(OOC)

Primo-arrivant
Centre d‟observation et d‟orientation
(COO)

OCMW
CPAS
OKAN "Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers"
OKAN
Onderhoudsplicht

Obligation d'entretien

Onontvankelijk
Onontvankelijk (in het kader van een
asielprocedure)
Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers (= OKAN)

Irrecevable
Irrecevable (dans le cadre de la
procédure d'asile)

Ontvankelijk
Ontvankelijkheid in het kader van
een asielaanvraag
OOC (Observatie en oriëntatie
centrum)

Recevable
Recevabilité dans le cadre de la
procédure d'asile
COO (Centre d‟observation et
d‟orientation)

Classe d'accueil
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Open centrum
ORBEM

Centre ouvert
ORBEM (Office Régional Bruxellois de
l'Emploi)

Overeenkomst van Dublin

Convention de Dublin

Overeenkomst van onverdeeldheid

Pacte d'indivision

Overgangsklas ("Classe-passerelle")

Classe passerelle

Parket (of openbaar ministerie)
Plaats van woonstkeuze(in het kader
van een asielaanvraag)
Persoonlijk aandeel: (= remgeld)
(ziekenfonds)

Parquet (ou Ministère public)
Domicile élu (dans le cadre d'une
demande d'asile)
Quote-part personnelle ( =ticket
modérateur) (mutuelle)

Procureur des Konings

Procureur du Roi

Raad van State
Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

Conseil d'Etat
Conseil du Contentieux des Etrangers
(CCE)

REAB

REAB

REAB-programma

Programme REAB

REAB +-programma

Programme REAB +

Rechtgevend kind (kinderbijslag)

Bénéficiaire (allocations familiales)

Rechthebbende (kinderbijslag)
Regelmatige leerling (in de Franse
Gemeenschap)
Regelmatige leerling (in de Vlaamse
Gemeenschap)

Attributaire (allocations familiales)
Elève régulier (en Communauté
française)
Elève régulier (en Communauté
flamande)

Remgeld (ziekenfonds)

Ticket modérateur (mutuelle)

Rijksregister

Registre national
ONAFTS (Office National
RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag d'Allocations Familiales pour
voor Werknemers)
Travailleurs Salariés)
RVV (Raad voor
CCE (Conseil du Contentieux des
Vreemdelingenbetwistingen)
Etrangers)
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Schengen-buitengrenzen

Frontières extérieures Schengen

Schengen-overeenkomsten

Accords de Schengen

Schorsend beroep

Recours suspensif

Staatloze

Apatride

Staat van behoeftigheid

Etat de besoin

Sluiting van de rekeningen

Reddition des comptes

Terugdrijving

Refoulement
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Terugwijzing

Renvoi

Testamentaire erfopvolging

Succession testamentaire

Uitgeprocedeerde

Débouté

Uitlooprecht (ziekenfonds)

Droit de prolongation (mutuelle)

Uitzetting
Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen (VBV)
VBV (Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen)

Expulsion
Commission Permanente de Recours
des Réfugiés (CPRR)
CPRR (Commission Permanente de
Recours des Réfugiés)

VDAB

VDAB

Verbintenis tot tenlasteneming
Verblijfplaats (in het kader van een
asielaanvraag)

Engagement de prise en charge
Adresse de résidence (dans le cadre
d'une demande d'asile)

Verdrag van Genève
Verhoogde tegemoetkoming
(voormalige WIGW-statuut)
(ziekenfonds)

Convention de Genève

Verplichte plaats van inschrijving

Lieu obligatoire d'inscription

Verwijdering
Verzoek tot schorsing in uiterst
dringende noodzakelijkheid
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (NGO)
(het vroegere OCIV)

Eloignement
Recours en suspension d'extrême
urgence
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (ONG)
(anciennement OCIV)
Enseignement de plein exercice
(=enseignement à temps plein)

Voltijds onderwijs

Intervention majorée (ex-statut
VIPO) (mutuelle)

Vreemdelingenregister
Vrije leerling (in de Franse
Gemeenschap)
Vrije leerling (in de Vlaamse
Gemeenschap)

Registre des étrangers

Wachtregister

Registre d'attente

Wettelijke erfopvolging

Succession légale

WIGW- statuut

Statut VIPO (mutuelle)

Elève libre (en Communauté française)
Elève libre (en Communauté flamande)
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XIII. MODELLEN
MODEL VAN AANVRAAG TOT GELIJKSCHAKELING VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S (BASISONDERWIJS)

(Aanvraag gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften en diploma's met het Belgisch getuigschrift van basisonderwijs)
1

2

Identificatie van de leerling :
- naam en voornaam :
- geboorteplaats + land :
- geboortedatum :
huidig adres :
Overzicht van de in het buitenland gevolgde studies (zo volledig mogelijk) en behaalde studiebewijzen.

School :
Naam en adres :
Schooljaar :
Gevolgde studies Leerjaren :
Studiebewijzen:

3

Een kopie van de originele studiebewijzen en het rapport van het laatst gevolgde leerjaar lager onderwijs (en eventueel het eerste
leerjaar secundair onderwijs) zijn bijgevoegd.
4
De schooldirectie Handtekening :
Naam :
Datum :
Aanvraag sturen naar volgend adres :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen
Koning Albert II-laan 15
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MODEL VAN AANVRAAG TOT GELIJKSCHAKELIJK VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S (SECUNDAIR ONDERWIJS)
(Aanvraag gelijkwaardigheid van studiebewijzen uitgereikt op het niveau van het voltijds gewoon secundair onderwijs, het
deeltijds beroepssecundair
onderwijs en het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs naar buitenlands statuut)
Aanvragen te sturen naar volgend adres:
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - DEPARTEMENT ONDERWIJS
Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire Scholen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II – laan 15
1210 BRUSSEL
Enkel in te vullen bij aanvragen door secundaire scholen:
Instellingskenmerken: …………………. HF: …………/……. NIS-code: ……………. SI: ……..
Naam:
……………………………………………………..…Tel:………………...
Adres:
……………………………………………………………………..………..
…………………………………………………..…………………………..

1. Titularis van de betrokken studiebewijzen:
naam en voornaam (voornamen):
…………………………………………………………………….
land en plaats van geboorte: …………………………………………………………………….
geboortedatum: …………………………………………………………………….
huidig adres:
…………………………………………………………………….

2. Doel van de aanvraag:
(aankruisen wat van toepassing is)
 verder studeren in het secundair onderwijs;
 verder studeren in het hoger of universitair onderwijs;
 verder studeren in het volwassenenonderwijs;
 sollicitatie of tewerkstelling;
 vestiging als zelfstandige;
 andere: ……………………………………………………………………………………………………

3. Chronologisch overzicht van de naar buitenlands statuut effectief doorlopen studies
(alle leerjaren/schooljaren van het studiecurriculum vermelden):
Land

Onderwijsinstelling

schooljaar

Omschrijving der studies (cyclus, graad,Studiebewijzen/ resultaten
onderwijsvorm, leerjaar, onderverdeling…)

4. De documenten, slaande op de in punt 3 bedoelde studies, gaan als bijlage bij deze aanvraag rekening houdend met de richtlijnen terzake.

De aanvrager:
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MODEL VAN “VERKLARING OP EER”

Aanvraag gelijkwaardigheid van studies door middel van een verklaring op eer.
Een verklaring op eer kan enkel gebruikt worden voor (kandidaat) politiek vluchtelingen en leerlingen zonder wettig
verblijfsstatuut die niet in het bezit zijn van originele studiebewijzen.
Aanvragen te sturen naar volgend adres:
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP – DEPARTEMENT ONDERWIJS
Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire Scholen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II – laan 15
1210 BRUSSEL
Enkel in te vullen bij aanvragen door secundaire scholen:
Instellingskenmerken:
…………………. HF: …………/……. NIS-code: ……………. SI: ……..
Naam:……………………………………………………..…Tel:………………...
Adres: ……………………………………………………………………..………..
…………………………………………………..…………………………..

1. Aanvraag gelijkwaardigheid ten gunste van:
naam en voornaam (voornamen):
…………………………………………………………………….
land en plaats van geboorte: …………………………………………………………………….
geboortedatum: …………………………………………………………………….
huidig adres:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

2. Doel van de aanvraag:
(aankruisen wat van toepassing is)
 verder studeren in het secundair onderwijs;
 verder studeren in het hoger of universitair onderwijs;
 verder studeren in het volwassenenonderwijs;
 sollicitatie of tewerkstelling;
 vestiging als zelfstandige;
 andere: ……………………………………………………………………………………………………

3. Verklaring op eer van de gevolgde studies
In te vullen door de vader, moeder, leerplichtverantwoordelijke, meerderjarige leerling of in geval van niet begeleide
minderjarigen, de minderjarige zelf
Ik, ondergetekende (naam, voornaam) ………………………………………………………………..
Vader/moeder/leerplichtverantwoordelijke/meerderjarige/niet begeleide minderjarige (duidt aan wat
Past), verklaar op eer dat (naam, voornaam)…………………………………………….…………….
Geboren te (stad) ………………………… in (land) ……………………op (datum) ………………..
De hiernavolgende studies heeft gevolgd (alle leerjaren, zowel basis als secundair vermelden):
Land

Datum:

Onderwijsinstelling

schooljaar

Omschrijving der studies (cyclus, graad,Resultaten
onderwijsvorm, leerjaar, onderverdeling…)

HandtekeniHandtekening:
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VERKLARING VAN DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMER - BASISONDERWIJS
Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum van hun inschrijving gelijktijdig aan al de
volgende voorwaarden voldoen:
1. De leeftijd van 5 jaar of ouder hebben.
2. Niet het Nederlands als moedertaal hebben.
3. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
4. Niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten.
5. Nog geen volledig schooljaar onderwijs hebben gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal.
(Op de laatste twee voorwaarden is een afwijking mogelijk)
Naam + voornaam van de leerling: ………………………………………………………………………….
Geboren te ………………………………………………… op ……………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Verblijft in België sedert: ……………………………………………………………………………………….
Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ingeschreven in de school op: ………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsnummer: ………………………………………………………………………………………………………….
Voldoet aan alle voorwaarden om als anderstalige nieuwkomer beschouwd te worden of heeft er een afwijking op gekregen.
DATUM: …………/…………/…………
Handtekening van de ouders:

VERKLARING VAN DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMER

– SECUNDAIR ONDERWIJS

VERKLARING BETREFFENDE DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMER (SECUNDAIR ONDERWIJS):
Naam van de leerling : ............................
Voornaam : ............................
Geboortedatum : .. / .. / 20..
De ondergetekende, ouder van of verantwoordelijke voor de bovenvermelde leerling, verzoekt om zijn of haar inschrijving in het
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en verklaart op eer dat :
1.
2.

Het Nederlands niet de moedertaal van de leerling is.
De leerling nog geen volledig schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

Datum : .....................
Naam : .....................
Handtekening :
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MODELE D’ATTESTATION DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Cachet de l'Etablissement avec mention de son adresse :
Pouvoir organisateur :
Je soussigné(e) ,
Chef de l'établissement
ou délégué(e) à cet effet, atteste que
Monsieur /Mademoiselle,
Né(e) à ............................... , le ........................, s'est présenté(e) ce 2000 en vue de son inscription dans notre
établissement :
année :
forme d'enseignement : (enseignement générale, technique, artistique ou professionnel)
section :
options de base simples ou/et groupées :
Il / Elle n'a pu être inscrit(e) pour les raisons suivantes :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Conformément aux articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la présente lui a été
remise.
Cette attestation mentionne au verso l'adresse des services où l'élève (et ses parents s'il est mineur) peut obtenir une
assistance en vue d'une inscription dans un autre établissement.
Date et signature :
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MODEL VERZOEKSCHRIFT VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TEGEN EEN NEGATIEVE BESLISSING OF GEBREK
AAN BESLISSING VAN HET OCMW

VERZOEKSCHRIFT
Aan Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank van en te …
Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter,
Ik teken bij deze beroep aan tegen een beslissing van een OCMW waarmee ik niet akkoord ben.
Mijn gegevens zijn de volgende :
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Nationaliteit :
Woonplaats (of verblijfplaats) :
Voorwerp van het verzoek :
De beslissing die ik betwist werd genomen op ……… (datum), door het OCMW van ……… (Gemeente en adres van het
OCMW) dat besliste ……………………………….
Deze beslissing werd mij meegedeeld per …………………. (bijvoorbeeld : een aangetekend schrijven de dato …, een gewoon
schrijven van …, mondeling op …, door … Ofwel : ik heb geen antwoord ontvangen één maand na mijn verzoek)*. (Nota : als
men een mondelinge beslissing betwist, is het wenselijk bewijzen aan te brengen zoals getuigenissen. Het is altijd beter om een
schriftelijke kennisgeving te eisen die verplicht is. Indien men geen antwoord heeft ontvangen, moet men het verzoek en de
datum waarop dit werd gedaan, kunnen bewijzen, met name aan de hand van getuigenissen of mits voorlegging van het
ontvangstbewijs van het verzoek dat het OCMW verplicht moet afleveren).
Verzoek
Mijn toestand is de volgende ……………………………………….. (beschrijving van de toestand van de verzoeker, van de
datum en het voorwerp van het verzoek en van de redenen van niet akkoord zijn met de beslissing van het OCMW).
Ik ben niet akkoord met de beslissing van het OCMW omdat ………………………………………(feitelijke en juridische
argumenten).
Om al deze redenen,
Verzoek ik u, Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter, om :
Het verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Het OCWM van ………… te veroordelen om mij ……………….toe te kennen (soort gevraagde hulp) vanaf …………….
(datum vanaf wanneer men de veroordeling vraagt van het OCMW; over het algemeen, datum van het verzoek tot hulp aan het
OCMW);
Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande beroep of verzet en zonder borgstelling of kantonnement *;
Het OCWM tot alle kosten te veroordelen (procedurekosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding).
Datum + plaats
Handtekening.
Als bijlage : Kopie van de beslissing van het OCMW, alsook van elk ander belangrijk document dat de rechtbank in staat stelt om
haar beslissing te nemen.
* Deze vermelding is zeer belangrijk ingeval het OCMW beslist om in beroep te gaan. In dat geval moet het OCMW, indien het
veroordeeld werd, immers voorlopig de hulp toestaan in afwachting van een uitspraak van het Hof van Beroep.
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MODEL INLICHTINGENFICHE « NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN »
Huidige fiche wordt ingevuld ingeval de politiediensten aan de grens of op het grondgebied of tijdens een eerste contact met de
Dienst Vreemdelingenzaken een persoon tegenhouden :
die minder dan 18 jaar oud lijkt te zijn of die verklaart minder dan 18 jaar oud te zijn
en die een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (N.B.M.V.) lijkt te zijn
en de erkenning van hoedanigheid van vluchteling heeft gevraagd of niet voldoet aan de voorwaarden tot
toegang en verblijf op het grondgebied vastgelegd in de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
FOTO
Foto3
Lengte : ………………………………………………………………………………
Lichamelijke kenmerken : ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………….
Moedertaal / gesproken taal ………………………………………………
1. Identiteit van de minderjarige
Naam – voornaam : .................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : ................................................................................................................
Nationaliteit : .......................................................................................................................................
Woonplaats/verblijfplaats in België of in het buitenland : ...............................................................................
...........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Identiteit van de persoon vastgesteld op basis van......................................................................................
Doorstreep de documenten die niet in het bezit zijn van de persoon :
Paspoort- identiteitskaart- mondelinge/schriftelijke verklaring- vals paspoort/ vervalst paspoort- andere documenten (preciseer in
het laatste geval) ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Informatie omtrent het gezin :
a) Identiteit van de ouders van de minderjarige
Vader : Naam- Voornaam : ......................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : ...................................................................................................
Nationaliteit : ...........................................................................................................................
Woonplaats/verblijfplaats : .................................................................................................................
Moeder : Naam – voornaam :.....................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : ...................................................................................................
Nationaliteit : ...........................................................................................................................
Woonplaats/verblijfplaats : ............................................................................................................................
1 In toepassing van artikel 6 § 1, van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « voogdij over NBMV » van de programmawet van 24 december
2002.
2 Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is een persoon van minder dan achttien jaar oud, niet begeleid door een persoon die
het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uitoefent krachtens een nationale wet en die onderdaan is van een land dat
geen lid is van de Europese Economische Ruimte
3 De foto is niet verplicht.
...........................................................................................................................................................
Bijkomende informatie :..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Identiteit van (een) ander(e) familielid(leden) in België:
Naam - Voornaam : ..................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : .................................................................................................................
Nationaliteit : ........................................................................................................................................
Familieband :………………………………………………………………………………………………
Woonplaats/verblijfplaats : ............................................................................................................................
Naam - Voornaam : ..................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : .................................................................................................................
Nationaliteit : ........................................................................................................................................
Familieband :………………………………………………………………………………………………
Woonplaats/verblijfplaats : ............................................................................................................................
3. Is er een contactpersoon/of een adres in een land van bestemming van de Schengenruimte of in een land dat « Dublin II
» heeft ondertekend?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. MODUS OPERANDI / Specifieke elementen betreffende de minderjarige (omstandigheden van de onderschepping, …)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5. Inlichtingen omtrent de eventuele begeleiders : (Identiteit van de begeleider(s) van de minderjarige)
Naam – voornaam : .................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : .................................................................................................................
Nationaliteit : ........................................................................................................................................
Woonplaats / verblijfplaats : ..........................................................................................................................
Identiteit van de persoon vastgesteld op basis van......................................................................................
Doorstreep de documenten die niet in het bezit zijn van de persoon :
4 Reglement (EC) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een
van
de lidstaten wordt ingediend
Paspoort- identiteitskaart- mondelinge/schriftelijke verklaring- vals paspoort/ vervalst paspoort- andere documenten (preciseer in
het laatste geval)
Familieband met betrekking tot de minderjarige door de begeleider : .............................................................
...........................................................................................................................................................
Naam – voornaam : .................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum : .................................................................................................................
Nationaliteit : ........................................................................................................................................
Woonplaats / verblijfplaats : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Identiteit van de persoon vastgesteld op basis van......................................................................................
Doorstreep de documenten die niet in het bezit zijn van de persoon :
Paspoort- identiteitskaart- mondelinge/schriftelijke verklaring- vals paspoort/ vervalst paspoort- andere documenten (preciseer in
het laatste geval).
Familieband met betrekking tot de minderjarige door de begeleider : .............................................................
...........................................................................................................................................................
6. Reden van de immigratie / waarom is de niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar België gekomen
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Zijn er aanwijzingen die laten vermoeden dat de persoon het slachtoffer zou kunnen zijn van mensenhandel?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Is er twijfel omtrent de ingeroepen minderjarigheid ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Wanneer deze fiche wordt ingevuld door een politiedienst, wordt er gevraagd om te preciseren ingeval van twijfel.
Vraag om te laten overgaan tot een medisch onderzoek aan de dienst Voogdij.
Deze rubriek moet worden ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken want deze overheid is gemachtigd om aan de dienst
Voogdij te vragen om over te gaan tot dat onderzoek.
9. Is er een verband met andere feiten ?
Moet er een verband worden gelegd met personen die samen met de minderjarige hebben gereisd ?
Naam – voornaam : .................................................................................................................................
5 Artikel 7, §1 van titel XIII, Hoofdstuk 6, «Voogdij over Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de programmawet van
24 december 2002
10. Preciseer of de niet-begeleide minderjarige vreemdeling persoonlijke voorwerpen heeft
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
11. Gegevens van de dienst die de fiche heeft ingevuld
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12. Overmaking van de fiche
a) Aan de dienst voogdij
Waterloolaan, 15
1000 BRUSSEL
Tel: 078/15.43.24
Fax : 02/542.70.83
De dienst Voogdij zal, vanaf de ontvangst van de fiche, contact opnemen met de overheid die bevoegd is inzake opvang met
het oog op de dringende huisvesting van de niet-begeleide minderjarige. Deze formaliteit zal echter moeten gebeuren met
naleving van de wettelijke bepalingen die de toegang tot het grondgebied beheersen.
b) Aan de Dienst Vreemdelingenzaken (wanneer deze overheid de fiche niet heeft ingvuld)
Antwerpsesteenweg, 59B
1000 BRUSSEL
Fax : 02/274/66.13
Er wordt gevraagd deze fiche onmiddellijk over te maken aan de dienst Voogdij en aan de Dienst Vreemdelingenzaken, alsook een
kopie van de identiteitsdocumenten en/of van de verblijfsdocumenten.
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MODEL VAN DRINGEND BEROEP BIJ CGVS
Mijnheer Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen
North Gate I
Koning Albert II-laan, 6
1000 BRUSSEL
Heeft de eer u eerbiedig mee te delen :
De heer ……………………..
geboren te ……………., op…………
van …………………. nationaliteit
ingeschreven in het register van de openbare veiligheid onder nr. ……………..
CG / ……… ( nr. CGVS )
verblijf houdende te …………, ………………straat, waar hij woonstkeuze doet voor huidige procedure.
hebbend als raadsman Mr………………….., advocaat te ……….., …………………….straat
Dat hij op datum van …………, de kennisgeving heeft ontvangen van een beslissing van weigering tot verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten, om reden dat ……………….. .
Dat hij niet akkoord kan gaan met de genoemde beslissing en de motivering ervan :
Dat in feite..................( motivering )
Dat hij derhalve, overeenkomstig de wet, bij huidig verzoekschrift een dringend beroep instelt.
Dat hij volhardt in de redenen van zijn asielaanvraag, die hij van plan is te laten gelden tijdens zijn verhoor door de afgevaardigde
van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen.
Dat verzoeker zich wenst uit te drukken in de........ taal.
Dat hij uitdrukkelijk de Nederlandse taal verkiest als taal voor de procedure.
Dat hij wenst te worden bijgestaan door een tolk voor het vervolg van de procedure.
Als bijlage: beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van ……….
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Service public fédéral
Justice
--Direction générale
de la Législation et des Libertés et
Droits fondamentaux
Service des Tutelles

PREMIER RAPPORT DE TUTELLE*
1. Données relatives au tuteur :

Nom et
prénom :………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………………………………
Date de désignation par le service des Tutelles :……………………………………..
Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc

2. Données relatives au mineur :
Nom et prénom :………………………………………………………………………..
Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/…………………………………..
Numéro OE (ancien numéro SP) : ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………

*

Article 13, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 : « Au plus
tard quinze jours après sa désignation le tuteur établit un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il transmet ce
rapport au service des Tutelles et au juge de paix. »
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3. Données relatives à l’avocat :
Nom et prénom :………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………….…
Numéro de téléphone :………………………………………………………………
Date de désignation :…………………………………………………………………………

4. Situation administrative du mineur concernant le séjour :
4.1. Demande d’asile :
Une demande d’asile a-t-elle été introduite ? Oui / Non
Date de la demande d’asile :…………………………………………………………….
Etat actuel de la situation en ce qui concerne la procédure d’asile :…………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.2. Titre de séjour :
Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non
Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…) :……………………………………………….
Date de demande du titre de séjour :……………………………………………………
Durée de validité du titre de séjour :……………………………………………………
5. Situation familiale du mineur :
Père
Nom et prénom :………………………………………………………………………..
Lieu de résidence :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Mère
Nom et prénom :……………………………………………………………………..
Lieu de résidence :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Cause de la séparation entre le mineur et ses parents :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Y a-t-il eu des contacts avec les parents du mineur ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Autres membres de la famille du mineur en Belgique / dans le pays d’origine / dans un
pays tiers :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Situation personnelle du mineur en Belgique :

Etat de santé :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scolarisation :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Hébergement :
(centre d’accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d’accueil (ILA), centre
d’accueil d’aide spéciale à la jeunesse, famille d’accueil, membre de la famille,
habitation autonome,…)
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…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………

Problèmes éventuels du mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Situation patrimoniale du mineur :*
Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre
2003 (M.B. du 4 février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la
tutelle.

8. Disparition éventuelle du mineur :

Le mineur a-t-il disparu ? Oui / Non
Date de la disparition : … / … / ……
Circonstances de la disparition :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Explication éventuelle de la disparition :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Démarches entreprises par le tuteur après la disparition :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
*
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Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de
la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) : « Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur
sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. »
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A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9. Contacts du tuteur avec le mineur :
Date

Lieu
(éventuellement par
téléphone)

Duré Objectif
e

S’il n’y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Contacts du tuteur avec d’autres instances :
(centre d’accueil, école, comité d’aide spéciale à la jeunesse, CPAS, police, juge de la
jeunesse, juge de paix,…)
Date

Instance

Objectif

11. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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12. Première proposition de solution durable pour le mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Fait le …………………………………. à ……………………………………………..

Nom et signature du tuteur

414

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Federale
Overheidsdienst
Justitie
--Directoraat generaal
Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden
Dienst Voogdij

EERSTE VOOGDIJVERSLAG
1. Gegevens van de voogd:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
Telefoon nummer:………………………………………………………………………
Datum van aanwijzing door de dienst Voogdij:………………………………………...
Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc
2. Gegevens van de minderjarige:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………
Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/…………………………………………..
OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………..
Nationaliteit: …………………………………………………………………………….
Adres:………………..………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………

Artikel 13, §1, van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december
2002: “Uiterlijk 15 dagen na zijn aanwijzing maakt de voogd een verslag op betreffende de persoonlijke situatie van de minderjarige en over zijn
eventuele goederen. Hij bezorgt dit verslag aan de dienst Voogdij en aan de vrederechter.”
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3. Gegevens van de advocaat:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………..
Telefoonnummer…………………………………...……………………………………
Datum van aanwijzing:…………………..………………………………………………………….

4. Administratieve verblijfssituatie van de minderjarige:

4.1. Asielaanvraag:
Is er aan asielaanvraag ingediend? Ja / Neen
Datum asielaanvraag:……………………………………………………………………
Actuele stand van zaken i.v.m. de asielprocedure:………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.2. Verblijfsvergunning:
Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen
Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):…………………………………………………
Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:………………………………………….
Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:………………………………………….
5. Familiale situatie van de minderjarige:
Vader
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………..
Verblijfplaats:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Moeder
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………..
Verblijfplaats:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Oorzaak van de scheiding van de minderjarige van zijn ouders:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Is er contact geweest met de ouders van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Andere familieleden van de minderjarige in België / land van herkomst / derde land:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Persoonlijke situatie van de minderjarige in België:

Gezondheidstoestand:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scholing:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Huisvesting:
(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere
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Jeugdbijstand, pleeggezin, bij familielid, zelfstandig wonen,...)
…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………
………………………………………………………

Eventuele problemen van de minderjarige:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Vermogenstoestand van de minderjarige:
Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december
2003 (B.S. van 4 februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de
voogdijrekeningen, moet worden ingevuld.
8. Eventuele verdwijning van de minderjarige:
Is de minderjarige verdwenen? Ja / Neen
Datum van verdwijning: … / … / ……
Omstandigheden van de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mogelijke verklaring van de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over nietbegeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van d e
minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel
413 van het Burgerlijk Wetboek.”
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9.Contacten van de voogd met de minderjarige:
datum

Plaats
(eventueel
telefonisch)

duur

doel

Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de
reden daarvoor ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Contacten van de voogd met andere instanties:
(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…)
datum

instantie

doel

11. Overzicht van taken verricht door de voogd:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Eerste voorstel voor een duurzame oplossing voor de minderjarige:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Opgesteld te …………………………………………………………, op

Naam en handtekening van de voogd
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Service public fédéral
Justice
--Direction générale
de la Législation et des Libertés et
Droits fondamentaux
Service des Tutelles

…………. RAPPORT DE TUTELLE*
1. Données relatives au tuteur :
Nom et prénom :…………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………
Date de désignation par le service des Tutelles :………………………………………..
Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc

2. Données relatives au mineur :
Nom et prénom :………………………………………………………………………
Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/…………………………………..
Numéro OE (ancien numéro SP) : ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Veuillez compléter le numéro du rapport (deuxième, troisième,…)
Article 19, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24
décembre 2002 : « Au moins deux fois par an, le tuteur adresse au juge de paix un rapport sur la situation patrimoniale du
mineur et l'évolution de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la situation de son séjour et la recherche
de sa famille ou de structures d'accueil dans son pays d'origine, et son éducation. Le rapport mentionne également les
devoirs accomplis et les problèmes éventuels rencontrés par le mineur.Une copie du rapport est adressée au service des
Tutelles. »
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3. Données relatives à l’avocat :
Nom et prénom :……………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………………………………
Date de désignation :…………………………………………………………

4. Evolution de la situation administrative du mineur concernant le séjour :
4.1. Demande d’asile :
Une demande d’asile a-t-elle été introduite ? Oui / Non
Date de la demande d’asile :…………………………………………………………….
Aperçu du déroulement de la procédure d’asile :
Date

Evénement / décision

4.2. Titre de séjour :
Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non
Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…):………………………………………………….
Date de demande du titre de séjour :…………………………………………………….
Durée de validité du titre de séjour : ……………………………………………………
Aperçu du déroulement de la procédure de séjour :
Date
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Evénement / décision
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4.3. Accompagnement offert par le tuteur :
(préparation d'interviews, explication des décisions,…)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Evolution de la situation familiale du mineur :
Père
Nom et prénom :……………………………………………………………………..
Lieu de résidence :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mère
Nom et prénom :……………………………………………………………………..
Lieu de résidence :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Y a-t-il eu des contacts avec les parents du mineur ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Y a-t-il eu des contacts avec d’autres membres de la famille du mineur ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Mesures prises par le tuteur afin de rechercher les membres de la famille du mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Evolution de la situation personnelle du mineur en Belgique :

Etat de santé :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scolarisation :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Hébergement :
(centre d’accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d’accueil (ILA), centre
d’accueil d’aide spéciale à la jeunesse, famille d’accueil, membre de la famille,
habitation autonome,…)
…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………
……………………………………………………….…………….……………………
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Problèmes éventuels du mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Situation patrimoniale du mineur* :
Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre
2003 (M.B. du 4 février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la
tutelle.

8. Disparition éventuelle du mineur :
Le mineur a-t-il disparu ? Oui / Non
Date de la disparition : … / … / ……
Circonstances de la disparition :
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Explication éventuelle de la disparition :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Démarches entreprises par le tuteur après la disparition :
………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

*

Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de
la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) :« Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur
sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. ».
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9. Contacts du tuteur avec le mineur* :
Date

Lieu
(éventuellement par
téléphone)

Duré Objectif
e

S’il n’y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Contacts du tuteur avec d’autres instances* : (centre d’accueil, école, comité
d’aide spéciale à la jeunesse, CPAS, police, juge de la jeunesse, juge de paix,…)

Date

*
*

426

Instance

Objectif

Depuis le dernier rapport introduit par le tuteur
Idem
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11. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Proposition de solution durable pour le mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Fait le …………………………………. à ……………………………………………..

Nom et signature du tuteur
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Federale
Overheidsdienst
Justitie
--Directoraat generaal
Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden
Dienst Voogdij

TUSSENTIJDS VOOGDIJVERSLAG
1. Gegevens van de voogd:
Naam en voornaam:…………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
Telefoon nummer:……………………………………………………………………
Datum van aanwijzing door de dienst
Voogdij:…………………………………………………………...
Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc

2. Gegevens van de minderjarige:
Naam en voornaam:…………………………………………………………………
Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/……………………………………………..
OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………..

Gelieve ook het nummer van het verslag te vermelden (eerste, tweede,...)
Artikel 19 §1 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de
programmawet van 24 december 2002: “Ten minste tweemaal per jaar doet de voogd aan de vrederechter
een verslag toekomen over de vermogenstoestand van de minderjarige en over de evolutie van zijn persoonlijke
toestand., inzonderheid wat zijn verblijfstoestand en de opsporing van zijn familie of van opvangstructuren in zijn
land van herkomst alsook zijn opvoeding betreft. In het verslag wordt tevens melding gemaakt van de plichten
die hij heeft vervuld alsook van de eventuele problemen van de minderjarige. Een afschrift van het verslag
wordt aan de deinst Voogdij bezorgd.
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Nationaliteit: ……………………………………………………………………………
Adres……………………………………:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Gegevens van de advocaat:
Naam en voornaam:…………………………………………………………………
Adres:……………………………………………….:…………………………………
…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………...……………………………………
Datum van aanwijzing:………………………..…………………………………………………

4. Evolutie van de administratieve verblijfssituatie van de minderjarige:

4.1. Asielaanvraag:
Is er aan asielaanvraag ingediend? Ja / Neen
Datum asielaanvraag:…………………………………………………………………
Overzicht van het verloop van de asielprocedure:

datum

evenement / beslissing

4.2. Verblijfsvergunning:
Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen
Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):…………..…………………………………….
Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:………………………………………….
Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:………………………………………….
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Overzicht van het verloop van de verblijfsprocedure:

datum

evenement / beslissing

4.3. Begeleiding geboden door de voogd:
(voorbereiding van interviews, uitleggen van beslissingen,…)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Evolutie van de familiale situatie van de minderjarige:
Vader
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………..
Verblijfplaats:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Moeder
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………..
Verblijfplaats:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Is er contact geweest met de ouders van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Is er contact geweest met andere familieleden van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Maatregelen ondernomen door de voogd om de familieleden van de minderjarige op te
sporen:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Evolutie van de persoonlijke situatie van de minderjarige in België:

Gezondheidstoestand:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scholing:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Huisvesting:
(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere
Jeugdbijstand, pleeggezin, bij familielid, zelfstandig wonen,...)
…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………

Eventuele problemen van de minderjarige:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Vermogenstoestand van de minderjarige:
Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december
2003 (B.S. van 4 februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de
voogdijrekeningen, moet worden ingevuld.
8. Eventuele verdwijning van de minderjarige:

Is de minderjarige verdwenen? Ja / Neen
Datum van verdwijning: … / … / ……
Omstandigheden van de verdwijning:
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mogelijke verklaring van de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over nietbegeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van d e
minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel
413 van het Burgerlijk Wetboek.”
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Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning:
………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9.Contacten van de voogd met de minderjarige:

datum

Plaats

duur

doel

(eventueel
telefonisch)

Sinds vorige verslag ingediend door de voogd
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Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de
reden daarvoor?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10. Contacten van de voogd met andere instanties:
(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…)

datum

instantie

doel

Sinds vorige verslag ingediend door de voogd
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11. Overzicht van taken verricht door de voogd:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

12. Voorstel voor een duurzame oplossing voor de minderjarige:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Opgesteld te …………………………………………………………, op

Naam en handtekening van de voogd
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Service public fédéral
Justice
--Direction générale
de la Législation et des Libertés
et Droits fondamentaux
Service des Tutelles

RAPPORT FINAL*
1. Données relatives au tuteur :
Nom et prénom :………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………
Date de désignation par le service des Tutelles :………………………………………..
Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc

2. Données relatives au mineur :
Nom et prénom :………………………………………………………………………
Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/…………………………………..
Numéro OE (ancien numéro SP) : ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

*
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Article 19, § 12, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 : “Dans les
quinze jours de la cessation de ses fonctions, le tuteur adresse au juge de paix le rapport définitif de la tutelle. Une copie est transmise au service
des Tutelles ainsi qu'au mineur.”.
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3. Données relatives à l’avocat :
Nom et prénom :………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………
Date de désignation :…………………………………………………………

4. Cessation de la tutelle :
Date de la cessation de la tutelle : … / … / ……
Raison de la cessation de la tutelle* :
 le mineur a atteint l’âge de 18 ans


le mineur a atteint l’âge de 18 ans selon un examen de l’âge



le mineur a disparu du lieu d’accueil et le tuteur n’a plus reçu de nouvelles de
lui ou d’elle depuis 4 mois



le mineur a été confié à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle



le mineur a été éloigné du territoire



le mineur a acquis la nationalité belge (ou la nationalité d’un Etat membre de
l’EEE)



le mineur est décédé



le mineur a été adopté



le mineur est marié



le mineur est émancipé

5. En cas de disparition du mineur :
Date de la disparition : … / … / ……
Circonstances de la disparition :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Explication éventuelle de la disparition :
………………………………………………………………………………
Cochez la case ad hoc
Article 24 du Titre XIII, Chapitre 6, “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002
*
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Démarches entreprises par le tuteur après la disparition :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Si le mineur a été confié à une personne qui exerce une autorité parentale ou
une tutelle :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………
Lieu de résidence :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Lien avec le mineur : père / mère / tuteur
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

De quelle manière cette personne a-t-elle été trouvée ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

De quelle manière le lien entre cette personne et le mineur a-t-il été établi ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

En tant que tuteur, avez-vous eu personnellement des contacts avec cette personne ?
oui / non
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Dans la négative, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dans l’affirmative, avez-vous eu le sentiment que le lien prétendu avec le mineur est
correct ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cette personne est-elle connue de l’Office des Etrangers ? oui / non
Dans l’affirmative, l’Office des Etrangers accepte-t-il le lien entre cette personne et le
mineur ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Le mineur réside-t-il chez cette personne ? oui / non
Dans la négative, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Si le mineur a été éloigné du territoire :
Date de l’éloignement : … / … / ……
Motif de l’éloignement :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. Situation administrative du mineur concernant le séjour :
8.1. Demande d’asile :
Une demande d’asile a-t-elle été introduite ? Oui / Non
Date de la demande d’asile :…………………………………………………………….
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Aperçu du déroulement de la procédure d’asile :

Date

Evénement / décision

8.2. Titre de séjour :

Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non
Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…) :……………………………………………….
Date de demande du titre de séjour :……………………………………………………
Durée de validité du titre de séjour :……………………………………………………
Aperçu du déroulement de la procédure de séjour :
Date
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Evénement / décision
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9. Situation personnelle du mineur:

Etat de santé :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scolarisation :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Hébergement :
(centre d'accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d'accueil (ILA), centre
d'accueil d'aide spéciale à la jeunesse, famille d'accueil, membre de la famille,
habitation autonome,…)
…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………

Problèmes éventuels du mineur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Situation patrimoniale du mineur:*
Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre
2003 (M.B. du 4 février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la
tutelle.

*

Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de
la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) : « Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur
sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. »
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12. Contacts du tuteur avec le mineur* :
Date

Lieu

Durée

Objectif

(éventuellement par
téléphone)

S'il n'y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Contacts du tuteur avec d’autres instances (centre d’accueil, école, comité
d’aide spéciale à la jeunesse, CPAS, police, juge de la jeunesse, juge de paix,…)

Date

*
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Instance

Objectif

Il suffit de mentionner les contacts pris depuis le dernier rapport

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

14. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Une solution durable pour le mineur a-t-elle été trouvée ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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16. Divers :
(autre information utile n’entrant pas dans une autre rubrique)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Fait le …………………………………. à ……………………………………………..

Nom et signature du tuteur
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Federale Overheidsdienst
Justitie
--Directoraat generaal
Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden
Dienst Voogdij

EINDVERSLAG
1. Gegevens van de voogd:
Naam en voornaam:…………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Telefoon nummer:……………………………………………………………………
Datum van aanwijzing door de dienst Voogdij:………………………………………...
Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc

2. Gegevens van de minderjarige:
Naam en voornaam:…………………………………………………………………
Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/……………………………………………..
OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………..
Nationaliteit: …………………………………………………………………………
Adres:…………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Artikel 19 §2 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de
programmawet van 24 december 2002: “Uiterlijk 15 dagen na de beëindiging van zijn taak bezorgt de voogd
een definitief verslag van de voogdij aan de vrederechter. Een afschrift ervan wordt toegezonden aan de
dienst Voogdij alsook aan de minderjarige.”
.
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3. Gegevens van de advocaat:
Naam en voornaam:……………………………………………………………………
Adres:………………………………………….:………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………...……………………………………
Datum van aanwijzing:…………………..……………………………………………………….

4. Beëindiging van de voogdij:
Datum van beëindiging van de voogdij: … / … / ……

Reden van beëindiging van de voogdij:


minderjarige heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt



minderjarige heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt volgens een
leeftijdsonderzoek



minderjarige is verdwenen uit de plaats van opvang en de voogd heeft reeds 4
maanden geen nieuws van hem of haar ontvangen



minderjarige is toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de
voogdij uitoefent



minderjarige is verwijderd van het grondgebied



minderjarige heeft de Belgische nationaliteit (of de nationaliteit van een lidstaat
van de EER) verworven



minderjarige is overleden



minderjarige is geadopteerd



minderjarige is gehuwd



minderjarige is ontvoogd

5. Ingeval van verdwijning van de minderjarige:
Datum van verdwijning: … / … / ……
aanvinken wat past
art. 24 van

Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet
van 24 december 2002
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Omstandigheden van de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mogelijke verklaring van de verdwijning:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Ingeval minderjarige toevertrouwd is aan persoon die ouderlijk gezag of
voogdij uitoefent:
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………..
Verblijfplaats:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Band met de minderjarige: vader / moeder / voogd
Op welke manier werd deze persoon gevonden?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Op welke manier is de band tussen deze persoon en de minderjarige aangetoond?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Heeft u als voogd persoonlijk contact gehad met deze persoon? Ja / neen
Indien neen, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Indien ja, had u het gevoel dat de beweerde band met de minderjarige klopt?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Is deze persoon bekend bij de dienst Vreemdelingenzaken? Ja / neen
Indien ja, neemt de dienst vreemdelingenzaken de band tussen deze persoon en de
minderjarige aan?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Verblijft de minderjarige bij deze persoon? Ja / neen
Indien neen, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Ingeval de minderjarige van het grondgebied is verwijderd:
Datum van verwijdering: … / … / ……
Reden van de verwijdering:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. Administratieve verblijfssituatie van de minderjarige:

8.1. Asielaanvraag:

Is er aan asielaanvraag ingediend? Ja / Neen
Datum asielaanvraag:………………………………………………………………….
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Overzicht van het verloop van de asielprocedure:

datum

evenement / beslissing

8.2. Verblijfsvergunning:
Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen
Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):…………………………………………………
Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:………………………………………….
Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:………………………………………….
Overzicht van het verloop van de verblijfsprocedure:

datum

evenement / beslissing
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9. Persoonlijke situatie van de minderjarige:

Gezondheidstoestand:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Scholing:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Huisvesting:
(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere
Jeugdbijstand, pleeggezin, bij familielid, zelfstandig wonen,...)
…………………………………………………………………………………………
……………………..………….…………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………

Eventuele problemen van de minderjarige:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11. Vermogenstoestand van de minderjarige:
Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december
2003 (B.S. van 4 februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de
voogdijrekeningen, moet worden ingevuld.

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over nietbegeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van d e
minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel
413 van het Burgerlijk Wetboek.”
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12.Contacten van de voogd met de minderjarige:

datum

Plaats

duur

doel

(eventueel
telefonisch)

Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de
reden daarvoor?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Contacten van de voogd met andere instanties:
(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…)

Het is voldoende enkel de contacten te vermelden sinds de datum van het vorige verslag
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datum

instantie

doel

14. Overzicht van taken verricht door de voogd:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

15. Is er een duurzame oplossing gevonden voor de minderjarige?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

16. Varia:
(andere nuttige informatie, die niet onder een andere rubriek kan ingeschreven worden)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Opgesteld te …………………………………………………………, op
……………………………….

Naam en handtekening van de voogd
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Annexe I
RAPPORT SUR LES BIENS EVENTUELS DU MINEUR
(article 13, §1er, loi programme du 24 décembre 2002)

RELEVE DU PATRIMOINE DE
Reg. Req. n° : *
Nom *mineur* *prolongé* *interdit* :
*(nom, prénoms) :
domicilié à *
mais résidant en fait à *

COMPOSITION DU PATRIMOINE (en ce compris les indivisions)
1. Relevé des biens immeubles:

2. Relevé des biens meubles :
A. Meubles meublants : inventaire du mobilier et de son contenu, décoration, etc. (à
joindre)
B. Fonds de commerce – joindre copie du dernier bilan
C. Finances :
ACTIF :
-argent liquide :
-compte à vue :

-livret d’épargne :

montant

Euros

n°

montant

Euros

n°

montant

Euros

n°

montant

Euros

n°

montant

Euros

n°

montant

Euros

n°

montant

Euros

-valeurs (actions, obligations, bons de caisse, etc.)
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en dépôt à découvert à :
(relevé détaillé à joindre en annexe)

PASSIF :
-emprunt :
-nom de l’institution :
-sorte d’emprunt :
-numéro et date du contrat :
solde

Euros

-comptes débiteurs : (énumération et montants) :

REVENUS MENSUELS :
-revenus de locations :

montant

Euros

-autres revenus immobiliers :

montant

Euros

-revenus de rentes viagères :

montant

Euros

-allocations familiales ou indemnités :

montant

Euros

-allocations d’handicapé :

montant

Euros

-allocations de mutuelle :

montant

Euros

-autres (description) :

montant

Euros

-

montant

Euros

-

montant

Euros

-

montant

Euros
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DEPENSES MENSUELLES PREVUES :
(relevé précis chiffré et détaillé)

ASSURANCES :
-biens immeubles : (nom de la compagnie, numéro de police, montant assuré et
indice de souscription)

-biens meubles : (mêmes données)

Date,
Le tuteur,
(signature) :
(nom, prénom) :
(domicile) :
A joindre :
-photocopie des derniers extraits de compte à l’appui des soldes;
-inventaire du mobilier et de son contenu, décoration, etc. (voir 2.A);
-Copie du dernier bilan (fonds de commerce) ;
-relevé détaillé des valeurs (bons de caisse, etc.).
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VERSLAG OVER DE EVENTUELE GOEDEREN VAN DE MINDERJARIGE
(artikel 13, §1er, programmawet van 24 december 2002)

OPGAVE PATRIMONIUM VAN
Reg. Verz. Nr : *
Naam *verlengd minderjarige* wettelijk onbekwame :
*(naam, voornamen) :
gedomicilieerd te *
doch verblijvende te *

SAMENSTELLING VERMOGEN (onverdeeldheden inbegrepen)
1. Opgave onroerende goederen :

2. Opgave roerende goederen :
A. Stofferend huisraad : inventaris van de meubelen en huisraad, versiering,
enz… toe te voegen.
B. Handelsfondsen – kopie van de laatste balans toe te voegen
C. Financiën :
ACTIEF :
-liggend geld :
Euro
-zichtrekening bij :
Euro
Euro
-spaarrekening bij :
Euro
Euro
Euro

bedrag
nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag
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nr.

Euro

bedrag

-waarden (aandelen, obligaties, kasbons, e.d.)
Euro

bedrag

in open bewaargeving bij :
(gedetailleerde opgave als bijlage).
PASSIEF :
-lening :
naam instelling :
aard van de lening :
nummer en datum contract :
saldo

Euro

-openstaande rekeningen : (opsomming en bedrag) :

MAANDELIJKSE INKOMSTEN :
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-inkomsten uit verhuring :
Euro

bedrag

-andere opbrengsten uit onroerende goederen :
Euro

bedrag

-inkomsten uit lijfrente :
Euro

bedrag

-kinderbijslag of wezenvergoeding :
Euro

bedrag

-tegemoetkoming mindervalide :
Euro

bedrag

-mutualiteitsuitkering :
Euro

bedrag

Eerste uitgave - bijgewerkt op 31 augustus 2007

Vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

-andere (omschrijving) :
Euro

bedrag

-
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OPGAVE MAANDELIJKSE VASTE UITGAVEN :
(Precies juiste en gedetailleerde cijfersgegevens)

VERZEKERINGEN :
-onroerende goederen : (naam maatschappij, polisnummer, verzekerd bedrag
en onderschrijvingsindex).

-roerende goederen : (zelfde gegevens).

Datum,
De voogd,
(handtekening) :
(naam, voornaam) :
(adres) :

Toe te voegen :
-fotokopie laatste rekeninguittreksels ter staving van het saldo.
-inventaris van de meubelen, en huisraad, versiering, enz … (zie 2.A)
-kopie van de laatste balans (handelfondsen)
-gedetailleerde opgave waarden (kasbons e.d.).
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