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Thematiek: Kwetsbare groep 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en asielzoekende gezinnen met minderjarige 
kinderen. 
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

In het kader van de Covid-19-maatregelen namen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en 
Fedasil een aantal maatregelen: 

• DVZ: tijdelijke opschorting registratie asielaanvragen (sedert 17/03) en daarna 
heropstart via online-registratie (sedert 7 april). 

De verplichting tot online-registratie van asielaanvragen werpt een hoge drempel op 
(toegang tot internet, taal van de aanvraag, …) Er is geen ondersteuning (met tolk) 
voorzien. Daardoor duurt het langer voor asielzoekende NBMV en gezinnen met kinderen 
hun aanvraag geregistreerd krijgen. Ondertussen krijgen ze geen opvang zoals wettelijk 
voorzien in de opvangwet.1 Van hen die hun aanvraag al online wisten in te dienen, kreeg 
nog maar 1/3 opvang.  

 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 

Asielzoekers, in bijzonder gezinnen met minderjarige kinderen en NBMV moeten hun 
aanvraag tot internationale bescherming op een laagdrempelige manier kunnen doen en 
onverwijld de materiële opvang krijgen voorzien in de opvangwet, zonder eerst een 
periode op straat te moeten blijven. Kwetsbare NBMV, waaronder kinderen en jongeren 
onder de zestien, krijgen de opvang die het best tegemoet komt aan hun noden, d.i. 
kleinschalig en met de gepaste omkadering - bij pleeggezinnen indien mogelijk.  

 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 

• Dienst Vreemdelingenzaken 
 

 

 
Maggie De Block, Asiel en Migratie 
 

 
1 Wet van 12 januari 2001 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen.   
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4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

We vragen: 

• Noodopvang voor asielzoekende gezinnen met kinderen die nog niet in het Fedasil-
netwerk werden opgenomen t.g.v. vertraging m.b.t de registratie van hun 
asielaanvraag. 

• Monitoring van de gevolgen van verplichte online-registratie op de situatie van 
asielzoekende gezinnen met kinderen en NBMV, m.n. wat betreft de toegang tot 
de registratie, de wachttijden en de toegang tot opvang. 

• Ondersteuning van asielzoekende gezinnen en NBMV bij de online-registratie van 
hun asielaanvraag, waar nodig met tolk en inclusief ondersteunde toegang tot 
internet. 

• Terugkeer naar de gewone registratieprocedure (in fysieke aanwezigheid) van 
zodra de omstandigheden m.b.t. de Covid-19-pandemie dat toelaten. 

• Noodopvang voor asielzoekende gezinnen met kinderen die nog niet in het Fedasil-
netwerk werden opgenomen t.g.v. vertraging m.b.t de registratie van hun 
asielaanvraag. 

 
 
 

     


