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Inleiding
U bent een erkend vluchteling in België. Sommige leden van uw familie hebben
het recht zich met u te herenigen in België. Deze procedure heet de gezinshereniging. Dit geldt voor bepaalde leden van uw familie die in het land van herkomst zijn
achtergebleven of in een ander land zijn gehuisvest.
Het is de Belgische wetgeving die bepaalt welk familielid in aanmerking komt voor
de gezinshereniging. Als uw familieleden aan de bepalingen van de wet voldoen en
de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen, mogen zij «van rechtswege» via een
gezinshereniging naar België komen.
In de praktijk echter kunnen problemen bij het verzamelen en invullen van de documenten leiden tot een zeer lange gezinsherenigingprocedure.
Als u de aanvraag tot gezinshereniging in de loop van het jaar van uw erkenning als vluchteling
indient, zal de procedure echter gemakkelijker verlopen: u zult geen attest van «voldoende» huisvesting en van ziekteverzekering voor de familieleden moeten voorleggen.

Het voornaamste rechtsbeginsel betreffende de procedure tot gezinshereniging van
erkende vluchtelingen is artikel 10 van de Wet van 15 december 19801. Deze procedure is niet van toepassing op asielzoekers, studenten, personen geregulariseerd op
grond van art. 9bis of 9ter van de wet van 15 december 1980, de begunstigden van
subsidiaire bescherming. Voor deze laatste zijn er aparte procedures2, die hier niet
uitvoerig worden beschreven.
1 Wij beperken ons hier tot de gezinsherenigingprocedure zoals bepaald in artikel 10 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Artikel 10
werd in de wet van 15.12.1980 ingevoerd door de wet van 15.09.2006 (B.S., 06.10.2006).
2 De gezinsherenigingprocedure van de categorieën van vreemdelingen die een beperkt verblijf in België genieten, is
geregeld door artikel 10bis van de wet van 15.12.1980.
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De gezinshereniging onderscheidt zich van de gezinsvorming. De gezinsvorming
betreft personen die nog geen deel uitmaken van uw familie maar die van plan
zijn het te worden (bv. een toekomstige echtgenoot/echtgenote of een nog niet
geboren kind of geboren na de aankomst in België van de persoon die de familie
komt vervoegen). De gezinshereniging is het bij elkaar brengen van personen die
al familiebanden hebben.
Erkend vluchteling tot Belg genaturaliseerd
Deze brochure richt zich niet tot de tot Belg genaturaliseerde erkende vluchteling. U bent een
erkend vluchteling met Belgische nationaliteit via naturalisatie, dan geniet van u van bepaalde
voordelen inzake gezinshereniging. Uw vraag valt niet onder artikel 10 van de Wet van 15
december 1980, maar wel onder artikel 40bis/ter. Bespreek dit met uw advocaat of sociale
hulpverlener.
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Hoofdstuk 1
Wie mag zich
met u herenigen
en onder welke voorwaarden?
Vier categorieën van personen mogen u via een gezinshereniging in België komen
vervoegen: (1) uw echtgenoot/echtgenote of «geregistreerde» partner, (2) uw kinderen van minder dan 18 jaar, (3) uw gehandicapt meerderjarig kind, uw ouders als
u een niet-begeleide minderjarige vluchteling bent (4).

«Geregistreerde» partner
Uw partner mag via een gezinshereniging u vervoegen indien uw partnerschap officieel «geregistreerd» is. De wet onderscheidt twee soorten geregistreerde partnerschappen: het partnerschap
«gelijkgesteld met het huwelijk» en de andere partnerschappen1.
Het gaat hier dus niet om een «feitelijke» partner. In de praktijk laten weinig vluchtelingen hun
partnerschap registreren, aangezien maar weinig landen het toestaan.
Uw feitelijke partner zal zich slechts in bepaalde bijzondere omstandigheden met u kunnen
herenigen in België via een tijdelijke verblijfsvergunning uitgereikt op grond van art. 9 en art.
13 van de wet van 15 december 1980 (humanitair visum), of een visum «met het oog op een
huwelijk». Deze twee soorten visa zijn zeer moeilijk te verkrijgen. Bespreek dit met uw advocaat
of sociale hulpverlener.
1 Het partnerschap wordt gelijkgesteld met het huwelijk, wanneer geregistreerd in één van de landen hierna:
Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden (art. 12 van het KB van
17.05.2007, B.S., 31.05.2007). Wanneer u in dergelijke situatie bent, dan zit u in een bijzondere gezinsherenigingprocedure. Neem contact op met uw advocaat of sociale hulpverlener.
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Echtgenoot/echtgenote of «geregistreerde» partner
Huwelijk

Geregistreerd partnerschap

U bent getrouwd of uw partnerschap
is «gelijkgesteld met het huwelijk»,
dan mag uw echtgenoot/echtgenote of
partner u in België komen vervoegen
onder volgende voorwaardeni:

U bent niet getrouwd, uw «geregistreerde» partner mag
u in België komen vervoegen onder volgende voorwaarden:

1. U bent beiden ouder dan 21 jaar.
Deze leeftijd wordt teruggebracht
tot 18 jaar wanneer uw huwelijk al
bestond voor de aankomst in België.

1. Uw partnerschap moet legaal geregistreerd zijnii. Dat
betekent dat u een officieel bewijs van «verklaring van
wettelijke samenwoning» bij het gemeentebestuur in
België of bij de bevoegde buitenlandse instantie moet
indienen.

2. Uw echtgenoot/echtgenote of partner moet wel met u samenleven
onder hetzelfde dak.

2. U bent beiden ouder dan 21 jaar. Deze leeftijd wordt
teruggebracht tot 18 jaar wanneer u kunt bewijzen
dat uw samenwoning al bestond één jaar voor de
aankomst in België.

Polygamie
Het polygaam huwelijk wordt in België niet
erkend. U hebt meerdere echtgenotes,
dan mag er maar één echtgenote naar
België komen via een gezinshereniging.
Deze beperking is echter niet van toepassing op de kinderen uit een polygaam huwelijk1.
Deze kinderen kunnen naar België komen
via een gezinshereniging zolang ze
voldoen aan de algemene voorwaarden.
1 Grondwettelijk Hof, Arrest van 26 juni 2008,
nr. 95/2008, www.arbitrage.be.

3. U hebt een «stabiele en duurzame» relatie. Om dit te
bewijzen, moet u volgende stukken kunnen voorleggeniii:
• Dat u gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand
aan de aanvraag, wettelijk en onafgebroken in
België of in het buitenland hebt samengewoond.
Of
• Dat u zich minstens 2 jaar kent en dat u het
bewijs levert dat u:
• regelmatig met elkaar contacten onderhield via
telefoon, briefwisseling of elektronische berichten (bv. via e-mails, foto’s, enz.);
• en zich in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 3 keer heeft ontmoet en dat deze
ontmoetingen minstens 45 dagen duurden (bv.
vliegtuigtickets, enz.).
4. Uw partner moet met u samenleven onder hetzelfde
dak.
5. U moet een verbintenis tot tenlasteneming
ondertekenen waardoor u zich gedurende 3 jaar ten
opzichte van de Belgische Staat en het OCMW verplicht tot de betaling van alle verblijf- en eventuele ziektekosten en kosten voor repatriëring van uw partneriv.
6. U moet beiden ongehuwd zijn en geen enkele duurzame relatie met een andere persoon hebben.

i Art. 10 § 1er, 4°, al. 1 de la Loi du 15.12.1980.
ii Art. 10 §1er, 5° van de wet van 15.12.1980.
iii Art.11 van het K.B. van17.05.2007, B.S., 31.05.2007. Een beroep tot nietigverklaring en opschorting van de uitvoering
van de beschikking van het K.B. van 17.05.2007 werd door verschillende verenigingen voor de Raad van State, afdeling
administratie, ingesteld. Het verzoek tot schorsing werd verworpen bij arrest van 27 maart 2008 (Nr. 181.520).
iv De verplichting tot tenlasteneming resulteert uit het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoer-
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Minderjarige kinderen

De kinderen die u kreeg met uw echtgenoot/echtgenote of partner, evenals de
kinderen die u of uw echtgenoot/echtgenote of partner afzonderlijk kreeg, mogen u
onder bepaalde voorwaarden in België komen vervoegen.
Kinderen van het (echt)paar

Kinderen enkel van echtgenoot/echtgenote of partner

De kinderen van het (echt)
paar, die zich met u in België
herenigen, moeten voldoen
aan volgende voorwaarden:
1. Jonger zijn dan 18 jaar.
2. alleenstaand zijn.
3. Met u samenleven onder
hetzelfde dak.

Exclusief recht van bewaring - u of uw echtgenoot (echtgenote)
of partner heeft het exclusief recht van bewaring over de kinderen en de ten lastename van de kinderen, dan moeten de kinderen
die via een gezinshereniging naar België komen aan volgende
voorwaarden voldoen:
1. Jonger zijn dan 18 jaar.
2. alleenstaand zijn.
3. Met u samenleven onder hetzelfde dak. (behalve in geval van
overmacht, dat u nadere zult moeten toelichten).
4. Kopie van de rechtspraak die u dit exclusief recht van bewaring
toekent.

(Zie verder voor de benodigde
documenten)

Gedeeld recht van bewaring – Als het recht van bewaring (ouderlijk gezag) over de kinderen gedeeld wordt met de andere ouder,
moeten de kinderen, om via een gezinshereniging naar België te
kunnen komen, aan volgende voorwaarden voldoen:
1. Jonger zijn dan 18 jaar.
2. Alleenstaand zijn.
3. Met u samenleven onder hetzelfde dak.
4. De andere ouder moet akkoord gaan met het feit dat de kinderen u in België komen vervoegenv.

Wanneer de ambassade of de dienst Vreemdelingenzaken twijfelt aan de leeftijd van
de kinderen, kan zij/hij een bottest aanvragen om de leeftijd te bepalen1.

ingsmodaliteiten van de wet van 15/09/2006 (B.S., 31 mei 2007). De hypothese van een tenlasteneming van de persoon die
de hereniging aanvraagt door de persoon die hem komt vervoegen, wordt dus a priori niet overwogen.
v Wanneer het om een verblijfsaanvraag gaat van familieleden die zich al op Belgisch grondgebied bevinden en wanneer
de ouder met wie men zich gaat herenigen geen toelating heeft van de ouder die in het land is gebleven, of niet beschikt
over een gerechtelijke beslissing dat het recht van bewaring toevertrouwt aan de ouder die in België leeft, wordt het
dossier niet geweigerd maar doorgestuurd naar de afdeling «Familie» van het bevoegde Parket en de diplomatieke post
bevoegd voor het dossier van het kind wordt op de hoogte gehouden van de situatie. Wanneer de moeder van het kind
een «alleenstaande moeder»is, zal er geen enkel specifiek document van de biologische vader geëist worden. Dit geldt
ook voor het kind in bezit van een Visum D of voor een kind dat wees is. (J.F. Delforge, Vreemdelingen - Gezinshereniging,
Uitgever Vanden Broele, 2008, p. 25). Wanneer het om een visumaanvraag gaat, zal het Rode Kruis of UNHCR gevraagd
worden om een attest af te leveren, waarin wordt verklaard waarom deze documenten niet voorgelegd kunnen worden.
De dienst Vreemdelingenzaken neemt dan een beslissing al naargelang de aangevoerde argumenten, dit voor elk geval
afzonderlijk.
1 De leeftijdbepaling via bottest is niet gebonden aan een streng protocol, noch aan specifieke controles. De resultaten
van de bottest worden aan de vrije interpretatie van de arts, belast met het onderzoek in het buitenland, overgelaten.
GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |
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Meerderjarige kinderen met een handicap

Wanneer u of uw echtgenote/echtgenoot of partner (samen of afzonderlijk) een
meerderjarig gehandicapt kind heeft, mag dit kind via een gezinshereniging naar
België komen onder volgende voorwaarden2:
1. een document voorleggen dat de gezondheidstoestand van het kind attesteert.
Dit gezondheidsattest is opgemaakt door een huisarts aangesteld door de
bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. In verband met de procedure tot gezinshereniging, wordt een meerderjarig kind beschouwd als gehandicapt wanneer het omwille van zijn handicap «niet kan voorzien in zijn eigen
behoeften3. Deze definitie is vrij ruim opgevat;
2. het bewijs leveren dat u over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt voor zijn tenlasteneming;
3. het kind moet alleenstaand zijn;
4. het kind moet met u samenleven onder hetzelfde dak.

Vader en moeder: uitsluitend voor «NBMV»
Andere meerderjarige kinderen (≥ 18 j)
Enkel en alleen uw meerderjarige gehandicapte kinderen kunnen genieten van de gezinsherenigingprocedure. Uw andere meerderjarige kinderen kunnen niet naar België komen via een
gezinshereniging. Zij zouden zich eventueel met u kunnen herenigen op grond van een tijdelijke
verblijfsvergunning (artikelen 9 en 13 van de Wet van 15 december 1980 - humanitair visum)
maar dan alleen onder bepaalde bijzondere omstandigheden.
Neem contact op met uw advocaat of sociale hulpverlener.

U bent een niet-begeleide minderjarige vluchteling (jonger dan 18 j) (NBMV
erkende vluchteling), dan kunnen uw ouders via een gezinshereniging u in België
komen vervoegen als u een bewijs van verwantschap met de ouders kunt voorleggen4. Dit gebeurt op dezelfde manier als voor een gezinshereniging en staat
hieronder uitvoerig beschreven (buitenlandse authentieke akten en DNA-tests).

2 Art.10 § 1er, 6° van de wet van 15.12.1980.
3 Art.10 § 1er, 6° van de wet van 15.12.1980.
4 Op voorwaarde dat de NBMV 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, of zonder begeleiding werd achtergelaten nadat hij het Rijk is binnengekomen.
(Art. 10 § 1er, 7° van de wet 15.12.1980).
6
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Uw broers en zusters kunnen u niet komen vervoegen op grond van artikel 10 van
de Wet van 15 december 1980. Zij kunnen dat alleen maar via een humanitair visum
(artikelen 9 en 13 van de wet van 15.12.1980).
De mogelijkheid dat uw ascendanten u via een gezinshereniging komen vervoegen,
bestaat niet voor de meerderjarige vluchteling, behalve dan voor de tot Belg genaturaliseerde (onder sommige voorwaarden).
Het principe «hoger belang van het kind»
Het principe «hoger belang van het kind» staat beschreven in de Belgische Grondwet (artikel
22 bis) evenals in het internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, IVRK). Dit
betekent dat bij elke beslissing die wordt getroffen, het hoger belang van het kind doorslaggevend is.
Dit principe geldt ook bij gezinsherenigings1. Bijvoorbeeld, wanneer blijkt dat het in het hoger
belang van het kind zou zijn dat andere personen dan deze toegelaten door de wet, met hem in
België komen samenleven, zou dit uitzonderlijk kunnen op grond van een tijdelijke verblijfsvergunning (artikelen 9 en 13 van Wet 15 december 1980 - humanitair visum). Deze uitzondering kan
bijvoorbeeld op de broers en zusters, de wettelijke voogd of andere leden van de familie van het
kind worden toegepast.
1 Art.12bis § 7 van de wet van 15.12.1980.

Andere familieleden?

Andere familieleden (meerderjarige kinderen, kleinkinderen, ouders, neven, enz.)
mogen u niet in België komen vervoegen via een gezinshereniging. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zouden zij een machtiging tot verblijf in België om humanitaire redenen kunnen aanvragen (artikelen 9 en 13 van de Wet van 15.12.1980).
Echter, de voorwaarden om dergelijk visum te verkrijgen, zijn moeilijk in te vullen.
«Ten laste» zijn
Volgens de procedure tot gezinshereniging is een persoon «ten laste» voornamelijk: (1) iemand die
financieel van u afhangt, (2) geen eigen inkomen heeft, (3) voor wie u over stabiele, toereikende
en regelmatige bestaansmiddelen moet beschikken om hem ten laste te kunnen nemen, (4) een
persoon die met u moet samenleven.
Het is een feitelijk begrip. De Belgische overheid heeft geen minimum inkomen vastgelegd voor
het verkrijgen van een visum wanneer een tenlasteneming noodzakelijk is. Elke aanvraag is het
onderwerp van een specifieke beoordeling in functie van de samenstelling van het gezin en het
besteedbaar inkomen {regelmatig inkomen (lonen, honoraria,...) of uitkeringen}.
Let wel : een gezinshereniging met uw partner (zie supra) en minderjarige kinderen vereist geen
tenlasteneming. De tenlasteneming is echter wel een voorwaarde bij de aanvraag van een
humanitair visum (artikelen 9 en 13 van de Wet van 15.12.1980).

GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |
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Hoofdstuk 2
Tot wie zich richten
en welke documenten?
In principe moeten de leden van uw familie die u in België komen vervoegen, hun
aanvraag bij de ambassade of het consulaat van België in het land van verblijf
indienen. Zijn ze echter al in België, dan mogen ze uitzonderlijk hun aanvraag bij de
gemeente van hun woonplaats of bij de Dienst Vreemdelingenzaken indienen.

Ambassades, Consulaten en Ereconsuls
De Belgische ambassades en consulaten zijn diplomatieke posten. Zij zijn bevoegd om een visumaanvraag voor gezinshereniging te behandelen. De lijst van de Belgische diplomatieke posten
in het buitenland ligt ter beschikking op de webstek van FOD Buitenlandse Zaken:
www.diplomatie.be/nl/addresses/abroad/default.asp.
De Ereconsul maakt geen deel uit van het Belgisch diplomatiek korps maar vervult bepaalde
taken voor België. Hij werkt vrijwillig samen met de Ambassade of het Consulaat om het dossier
gezinshereniging tot stand te brengen en de benodigde documenten te vergaren om ze vervolgens naar de bevoegde diplomatieke post door te sturen.

De gevraagde documenten voor uw dossier

In principe moeten de leden van uw familie een visum type D in het kader van een
gezinshereniging aanvragen bij de ambassade of het consulaat van België in het
land waar zij verblijven. Zij moeten zich persoonlijk aanbieden.
Wanneer er geen ambassade of consulaat aanwezig is in het land waar zij verblijven,
moeten ze zich wenden tot de bevoegde diplomatieke post1 in dat land. De aanvraag
wordt daarna doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken in België.
Ieder lid van uw familie moet aan de ambassade volgende documenten voorleggen:
1 Voor de bevoegde Belgische post, bezoek de webstek: www.diplomatie.be.
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1. Een «geldig» reisdocument (nationaal paspoort of gelijkwaardig).
Als een persoon niet in staat is om een paspoort te verkrijgen (m.n. omdat hij
zich niet in zijn land van herkomst bevindt), kan de Belgische overheid in sommige gevallen, bij wijze van uitzondering, een «laissez-passer» uitreiken. Zuiver
materiële redenen (zoals de kostprijs van het document, de af te leggen afstand
om het te verkrijgen, enz.), behoren niet tot deze uitzonderlijke factoren.
Uitzonderlijk kan het Rode Kruis ook sommige reisdocumenten verstrekken2.
Deze worden echter niet erkend door België, en geven dus geen toegang tot het
grondgebied. Men kan ze niettemin gebruiken om naar een ander land te reizen
die ze wel erkent. En bijvoorbeeld daar de visumaanvraag indienen of de DNAtest laten uitvoeren, voor zover het werkelijk onmogelijk is om een nationaal
paspoort te verkrijgen.
Familieleden die door UNHCR als vluchteling werden erkend, ontvangen een
«blauw paspoort», dat als reisdocument kan gebruikt worden.
2. Het visumaanvraagformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend, en recente
identiteitsfoto’s.
Het visumaanvraagformulier en de typeformulieren voor medisch en ziekteverzekeringattesten (vertaald in het Frans, Nederlands en Engels) kan men
downloaden via www.diplomatie.be. Men kan ze ook bij de ambassade verkrijgen. Een visum voor gezinshereniging kost het equivalent, in plaatselijke munt,
van 180 € per persoon (tarief op 1 juli 2009)3.
3. Een kopie van de geboorteakte.
Het gebeurt dikwijls dat gevluchte familieleden onmogelijk een geboorteakte
kunnen voorleggen of dat de Belgische overheid het heeft geweigerd. De Dienst
vreemdelingenzaken zal dan meestal een DNA-test voorstellen (zie hierna).
4. Voor uw echtgenoot/echtgenote, een kopie van de huwelijksakte.
5. Voor uw geregistreerde partner: 1. een kopie van het wettelijk geregistreerd
partnerschap. 2. een verbintenis tot de tenlasteneming door de partner die zich
laat vervoegen in België en 3. een maximum aan bewijzen die aantonen dat de
betrekking duurzaam is (foto’s, e-mails, reistickets, enz.)
2 Het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) zal een reisdocument kunnen afleveren, “ICRC-reistitel” genoemd. Dit
document moet erkend worden door de autoriteiten van de bestemmingsland. België erkent het (nog) niet.
3 De echtgenoot /echtgenote, de kinderen tot 21 jaar en de ouders ten laste van een Belgische onderdaan of andere
EU-burgers moeten geen handling fee (administratiekosten) betalen. Zij ontvangen hun visum gratis.

GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |
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6. Voor minderjarige kinderen: 1. Bij gedeeld recht van bewaring: de toestemming
van de persoon die in het buitenland het recht van bewaring uitoefent, dat het
kind zich in België mag komen vestigen. 2. Het kind van de echtgenoot/echtgenote of partner alleen: een kopie van het huwelijkscontract of echtscheidingsconvenant van de ouders (of overlijdensakte van de andere ouder) of het wettelijk
geregistreerd partnerschapcontract. 3. Een attest van celibaat (wanneer het kind
volgens de nationale wetgeving de huwbare leeftijd heeft bereikt).
7. Voor de meerderjarige gehandicapte kinderen: 1. een medisch attest opgemaakt
door een arts aangesteld door de ambassade of het consulaat van België, en 2.
het bewijs dat u over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen
beschikt om deze persoon ten laste te nemen.
8. Kopie van het verblijfsdocument in België.
9. Medisch attest van minder dan zes maand oud, opgemaakt door een arts
aangesteld door de ambassade of het consulaat van België. Dit attest vermeldt
duidelijk dat de persoon niet lijdt aan een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid van België zou kunnen opleveren4.
Men zal eveneens bepaalde administratiekosten moeten betalen, waarvan de
bedragen per land variëren. Raadpleeg wat dat betreft de webstek van de bevoegde
diplomatieke post (via www.diplomatie.be).
De hiervoor opgesomde documenten zijn basisdocumenten, die u in elk geval moet
voorleggen. De Belgische overheid kan nog andere documenten opvragen. De originele documenten van de burgerlijke stand worden in principe aan de leden van uw
familie, na afloop van de procedure, tegelijk met het paspoort (met of zonder visum)
teruggegeven. Alleen een fotokopie van de documenten wordt in het archief van de
diplomatieke post opgeborgen. Iedere persoon die een visum aanvraagt in het kader
van de gezinshereniging zou nog kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek met
de diplomatieke vertegenwoordiger.
In de praktijk moeten de familieleden van erkende vluchtelingen geen uittreksel uit
het Strafregister (het vroegere «attest van goed gedrag en zeden») aan hun aanvraag tot gezinshereniging toevoegen. Maar, indien de Belgische overheid het nodig
acht, zou het kunnen dat een lid van uw familie (een volwassene) een uittreksel uit
het Strafregister, daterend van minder dan 6 maand en de laatste vijf jaren omvattend, moet voorleggen5.
4 Art.10 § 2, al 6 van de wet van 15.12.1980.
5 Te noteren, in het kader van een humanitair visum aanvraag, zal het attest van goed gedrag en zeden altijd nodig zijn,
en in bepaalde gevallen, zelfs voor minderjarige kinderen.
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Uitzonderingsgeval: de aanvraag tot gezinshereniging indienen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken
In principe mogen de aanvragen tot gezinshereniging met een erkend vluchteling in België,
ingediend worden bij de diplomatieke of consulaire post van de plaats waar men verblijft in het
buitenland of waar het familielid (of de familieleden) zich bevindt.
Echter, wanneer de persoon met wie men zich gaat herenigingen in België de onmogelijkheid
aanvoert voor de familieleden om de aanvraag tot gezinshereniging bij een diplomatieke post
in te dienen, - hij zal deze onmogelijkheid moeten staven -, zal de Dienst Vreemdelingenzaken,
bij wijze van uitzondering, aanvaarden dat de aanvraag ingediend wordt bij de Dienst
Vreemdelingenzaken door de erkend vluchteling persoonlijk, zijn raadgever, een sociale dienst of
een vereniging gemachtigd door de erkend vluchteling.
Foto’s van de aanvrager(s) moeten ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingediend worden, wat
deze dan in de mogelijkheid stelt de bevoegde post over de ingediende aanvraag te informeren.

Bij wijze van uitzondering mag de aanvraag bij de gemeente in België ingediend
worden
Als uw familieleden al in België zijn, kunnen zij mits bepaalde voorwaarden, wegens uitzonderlijke omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het land van herkomst uiterst moeilijk
maakt, een aanvraag tot gezinshereniging indienen bij de gemeente van de plaats waar u woont.
De benodigde documenten zijn de volgende: een attest van wettelijk verblijf in België of een
toelichting bij de uitzonderlijke omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het land
van herkomst uiterst moeilijk maakt, een kopie van de geboorteakte copie1, een medisch attest
door arts/ambtenaar die verklaart dat het familielid aan geen ziekte lijdt die een gevaar voor de
volksgezondheid van België zou kunnen opleveren, recente identiteitsfoto’s en een geldsom van
5 à 8 € al naargelang de gemeente.
De gemeente controleert zelf de ontvankelijkheid van de aanvraag. Als de aanvraag ontvankelijk is, wordt het familielid in het Vreemdelingenregister ingeschreven en ontvangt het een
attest van immatriculatie model A (oranje kaart, 9 maanden geldig) en een Bijlage 15bis. Als de
aanvraag niet ontvankelijk is, ontvangt het familielid een Bijlage 15ter (kans om beroep in te stellen voor de RVV binnen de 30 dagen van kennisgeving).
De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt vervolgens de gegrondheid van de aanvraag tot
gezinshereniging.
1 Als de gevluchte persoon onmogelijk een geboorteakte kan voorleggen of deze door de Belgische overheid is
geweigerd, is het mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken u een DNA test voorstelt (zie hierna).
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Legalisatie en vertaling van de documenten

De buitenlandse authentieke documenten, voorgelegd in het kader van uw aanvraag
tot gezinshereniging (authentieke akten of rechterlijke beslissingen) moeten door
de buitenlandse overheden «gelegaliseerd» worden, alsook door de Belgische
overheid (ambassade of consulaat). De legalisatie gebeurt vóór de «erkenning»
van de documenten, op grond van artikel 30 van het Wetboek voor Internationaal
Privaatrecht (tenzij in toepassing van de vereenvoudigde «apostille» procedure).
De legalisatiekostprijs varieert van land tot land. De «legalisatie» heeft tot doel de
echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de persoon die het document verstrekt, te waarborgen. Zij waarborgt niet de authenticiteit van de inhoud
van het document. Het controleren van de inhoud van de documenten gebeurt via
de erkenningprocedure (p8).
U moet zowel de authentieke documenten als de kopieën bij de ambassade of het
consulaat neerleggen. De authentieke documenten worden u terug bezorgd. Het is
mogelijk om in het kader van een aanvraag in België, de documenten bij de Dienst
Vreemdelingenzaken in te dienen, maar dan wel met de uitdrukkelijke toestemming van de Dienst zelf. Verder moeten de buitenlandse authentieke documenten,
opgesteld in een andere taal dan het Duits, Engels, Frans of Nederlands, vertaald
worden door een beëdigd vertaler6. De beëdigde vertaling moet bij het dossier
worden gevoegd. En ook hier varieert de kostprijs voor vertaling van land tot land.
Weigering om de buitenlandse authentieke documenten te legaliseren
Een legalisatie kan geweigerd worden door de ambassade of het consulaat wanneer 1:
• de handtekening op het buitenlands document niet die van de bevoegde ambtenaar is;
• de ondertekenende ambtenaar niet bevoegd is;
• zegel of stempel vals of vervalst of niet gebruikelijk is;
• het document in een vreemde onverstaanbare taal is opgesteld.
Als de legalisatie van een document wordt geweigerd, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk
op de hoogte gesteld en de weigering van de Belgische overheid moet verplicht de volgende
elementen omvatten:
• de formele en adequate motivatie van weigering (dat wil zeggen, de rechtsbeschouwingen
en feiten als reden van de weigering);
• de beroepsmogelijkheden om deze weigering aan te vechten.
Als een Belgische instantie de geldigheid van een buitenlandse akte weigert te erkennen of als
twee Belgische overheden uiteenlopende adviezen in dit verband geven, kan men altijd beroep
instellen bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg2. Deze procedure kan enige tijd in beslag
nemen. Neem hierover contact op met uw advocaat.
1 Art.2.1 en 2.2 van de omzendbrief van FOD Buitenlandse Zaken van 14.12.2006 betreffende de instructie inzake
legalisatie, B.S., 11.01.2007.
2 Art.23 en 27 van het Wetboek voor Internationaal Privaatrecht.
6 Art. M3.E.1 van de Omzendbrief van 21.06.2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf
van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006.
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Voldoende huisvesting en ziekteverzekering
Als u de aanvraag tot gezinshereniging in de loop van het jaar van uw erkenning als
vluchteling indient en de familiebanden met de «gezinshereniger» al bestonden voor
zijn aankomst in België, moet u geen attest van voldoende huisvesting en van ziekteverzekering («mutualiteit») voor u en de betrokken familieleden voorleggen.
De Belgische wetgeving gaf toestemming tot een meer gunstige behandeling van de aanvragen van erkende vluchtelingen in vergelijking met deze van de vreemdelingen in het bezit van
een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Als u echter lang wacht om uw aanvraag in te dienen,
moet u deze bewijzen toch voorleggen.
Huisvesting

Ziekteverzekering - Mutualiteit

U moet een bewijs van «voldoende
huisvesting» overleggen om de familieleden die u in België wensen te vervoegen, onderdak te mogen verleneni ii.
Dit bewijs ontvangt u van de gemeente
van uw woonplaats. Bij het indienen
van aanvraag tot voldoende huisvesting, overhandigt de gemeente u een
bewijs van ontvangst (Bijlage 6) en
stuurt een kopie ervan naar de Dienst
vreemdelingenzaken.
De gemeente beschikt vervolgens
over een termijn van 6 maanden om
een onderzoek in te stellen om het
«voldoende» van uw huisvesting vast
te stellen en u het attest
(Bijlage 7)iii te verstrekken. Een kopie
van deze beslissing wordt naar de
Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd.
Als na afloop van deze termijn van 6
maanden, de gemeente geen enkele
beslissing heeft genomen, wordt de
vreemdeling geacht aan deze voorwaarde te hebben voldaaniv.

U moet een bewijs van ziekteverzekering voorleggen
die de medische risico’s in België dekt voor uzelf en de
familieleden die u in België komen vervoegenv. Dit bewijs
moet als volgt in het dossier worden aangebracht:
• Ofwel een attest van de mutualiteit (ziekenfonds)
waarbij u bent aangesloten dat bevestigt dat het
voor uw familieleden mogelijk is om zich vanaf hun
aankomst op het Belgisch grondgebied aan te
sluiten.
• Ofwel een bewijs van privéziekteverzekering dat
bevestigt dat uzelf en uw familie voor risico’s in
België gedekt bent (minimale duur: 3 maanden minimale dekking: 30.000 €). U hoeft deze privéziekteverzekering niet te betalen vóór u de beslissing
heeft ontvangen van de bevoegde visuminstantie.
In het tweede geval, aanvankelijk, zult u slechts het
bewijs moeten voorleggen dat u een verzekering hebt
afgesloten. Er wordt u dan een «ontvangstbewijs» overhandigd en het dossier wordt vervolgens ingediend bij de
Dienst Vreemdelingenzaken. Het bewijs dat u een ziekteverzekering hebt afgesloten, is een voorwaarde voor
de afgifte van het visum.
Indien de gezinshereniging wordt ingediend in het kader
van een geregistreerd partnerschap, zal enkel een
privéverzekering of eventueel een buitenlandse ziekteverzekering moeten worden voorgelegdvi.

i Het koninklijk besluit van 8.10.198, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27.04.2007, bepaalt dat de vreemdeling geacht wordt over voldoende huisvesting te beschikken indien hij een door het gemeentebestuur afgeleverd
attest kan voorleggen, waaruit blijkt dat de woning waarin hij verblijft, voor hem en zijn gezinsleden, voldoet aan de
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit die in het betrokken gewest gelden (artikel 26/3). De
toepassing van deze bepaling veroorzaakt aanzienlijke problemen, gelet op de huidige gewestelijke reglementeringen
inzake huisvesting. In afwachting van een reglementaire wijziging die de toepassing van alinea 1 van artikel 26/3 van
het voornoemde Koninklijk besluit aanvaardt, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken besloten om vooralsnog het attest
van voldoende huisvesting te gebruiken dat werd afgeleverd door de gemeente. Dit attest verklaart dat de woning
(met betrekking tot capaciteit) de familieleden die de gezinshereniging aanvragen, kan huisvesten zonder rekening
te houden met de normen van veiligheid, gezondheid en hygiëne opgelegd door de regionale reglementeringen.
Zie: http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm.
ii Art.10 §2, al.2 van de wet van 15.12.1980. Er bestaat geen definitie over «voldoende» huisvesting. Elke gemeente heeft
hierover haar eigen beoordeling. Vraag uw gemeentebestuur welke de criteria van «voldoende huisvesting» zijn die zij
toepast.
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Om de procedure te bespoedigen...
kunt u bij de diplomatieke post uw aanvraag al laten behandelen op basis van de Bijlage 6. Als
alle andere voorwaarden zijn vervuld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot goedkeuring van het visum nemen op voorlegging van de Bijlage 7. Zodra de Bijlage 7 aan de post
werd bezorgd, ontvangt u het visum.
Vrijstelling van bewijzen van voldoende huisvesting en ziekteverzekering/ziekenfonds
Over het algemeen kunnen erkende vluchtelingen in België vrijgesteld worden van de voorwaarden
van het bewijs van voldoende huisvesting en ziekteverzekering voor al de familieleden wanneer
de aanvraag tot gezinshereniging ingediend wordt in de loop van het jaar na de erkenning als
vluchteling van de persoon die de hereniging aanvraagt en wanneer er al een familieband, verwantschap of partnerschap bestond voor de aankomst in België van de gezinshereniger1.
Deze vrijstelling is niet van toepassing op het meerderjarig gehandicapte kind dat een ouder in
België wil vervoegen (in dit geval moeten de twee attesten altijd worden voorgelegd.)2 Terwijl de
niet-begeleide minderjarige vreemdeling die zijn ouders via een gezinshereniging naar België
wil laten komen, vrijgesteld is van een attest van voldoende huisvesting en ziekteverzekering3. De
termijn van de indiening van de aanvraag, in het jaar van of na zijn erkenning als vluchteling, speelt
geen rol.
Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk de gezinshereniging op te starten, al vanaf de dag van uw
erkenning als vluchteling en, in ieder geval, in de loop van het jaar van uw erkenning. Het is vaak
moeilijk en vooral zeer duur om een geschikte huisvesting te vinden die de ganse familie kan herbergen, wanneer het visum nog niet is toegekend.
De attesten van voldoende huisvesting en ziekteverzekering kunnen echter toch gevraagd
worden door de Dienst Vreemdelingenzaken, mits gemotiveerde beslissing, wanneer de gezinshereniging mogelijk is in een ander land waarmee u of uw familielid «een bijzondere band» heeft4.
Zij worden ook gevraagd bij de aanvraag tot humanitair visum (artikelen 9 en 13 van de Wet van
15.12.1980) indien in de familiekring meerderjarige kinderen, kleinkinderen, broers of zusters van een
niet-begeleide minderjarige vluchteling zich met u wensen te herenigen in België. Dit geldt ook voor
een kind geboren na uw aankomst in België.
1 Art.10 §2, al.4 van de wet van 15.12.1980.
2 Art. M3.E.4 van de omzendbrief van 21.06.2007 met betrekking tot de wijzingen in de regelgeving betreffende het
verblijf van vreemdelingen na de inwerkingtreding van de wet van 15.09.2006.
3 Zie Grondwettelijk Hof, Arrest nr 95/2008 van 26 juni 2008, www.arbitrage.be.
4 Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, de voorwaarden voor gezinshereniging geldig in dat
andere land en de mate waarin de betrokken vreemdelingen ze kunnen vervullen. (Art. 10 §2, al. 5 van de wet van
15.12.1980).
iii Art. M3/E6 van de omzendbrief van 21.06.2007 met betrekking tot de wijzingen in de regelgeving betreffende het verblijf
van vreemdelingen na de inwerkingtreding van de wet van 15.09.2006.
iv Art. M3/E6 van de omzendbrief van 21.06.2007 met betrekking tot de wijzingen in de regelgeving betreffende het verblijf
van vreemdelingen na de inwerkingtreding van de wet van 15.09.2006
v Art.10 § 2, al.2 van de wet van 15.12.1980.
vi Als de gezinshereniging is ingediend in het kader van een geregistreerd partnerschap, zal geen enkel attest van een
Belgisch ziekenfonds, dat de mogelijkheid bevestigt om vanaf de aankomst op het grondgebied te worden aangesloten,
kunnen worden bekomen (KB van 30 juli 1996). Bijgevolg zal enkel een privéverzekering of eventueel een buitenlandse
ziekteverzekering (ziekenfonds) moeten worden voorgelegd. Zie: http://www.dofi.fgov.be/nl/1024/frame.htm.
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Hoofdstuk 3
Hoe familiebanden
bewijzen?
Het bewijzen van bloed- of aanverwantschap is een kernprobleem in de procedure
tot gezinshereniging van erkende vluchtelingen. De wet voorziet bij gezinshereniging in een «cascadesysteem»1 voor het bewijs van de familiebanden. Deze verschillende bewijsmiddelen zijn ofwel officiële documenten of «andere geldige bewijzen»
ofwel een onderhoud met de instanties of een bijkomende analyse (DNA-test). In de
praktijk doet dit heel wat moeilijkheden ontstaan en ligt het aan de basis van belangrijke achterstand in de procedure.

Officiële documenten

Om bloed- of aanverwantschap te bewijzen van de familieleden die zich met u
wensen te herenigen, dient u een aantal documenten bij uw verzoek neer te leggen.
Deze documenten zijn zowel buitenlandse rechterlijke beslissingen (bv. vonnis van
echtscheiding of adoptie) als buitenlandse authentieke akten (bv. geboorteakte,
huwelijksakte). Het kunnen ook «aanvullende» vonnissen zijn (ter vervanging van
authentieke verdwenen of onbestaande akten)2.
Eens uw visumaanvraagdossier volledig, wordt het door de Belgische overheid
nagekeken en «erkend». De erkenning in België van de rechterlijke beslissingen
of de buitenlandse authentieke akten kan echter, in de praktijk, een aantal moeilijkheden met zich meebrengen3. Nochtans, als de geldigheid van de documenten is
erkend, worden ze beschouwd als zijnde voldoende om bloed- of aanverwantschap
te bewijzen van de familieleden.
1 Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijziging- en opheffingsbepalingen inzake de
gezinshereniging.B.S. 2 juli 2009.
2 Art.12bis § 2 van de wet van 15.12.1980.
3 Artikel 27 van het Wetboek Internationaal privaatrecht bepaalt : «Een buitenlandse authentieke akte wordt in België
door alle overheden erkend zonder dat er een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld in overeenstemming met het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met
inachtneming van artikelen 18 en 21. De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar
zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid. In geval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan
beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is.
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Het blijft nochtans moeilijk voor vluchtelingen om officiële documenten voor te leggen. Deze documenten kunnen niet-bestaand of onvindbaar zijn. Of de Belgische
overheid kan haar twijfels hebben over de geldigheid van deze documenten.
Onmogelijkheid om officiële documenten voor te leggen1
Als u denkt in de onmogelijkheid te zijn om officiële documenten te verkrijgen die uw familiebanden aantonen, zult u deze onmogelijkheid door rechtsmiddelen moeten bewijzen. Het eenvoudige feit van onmogelijkheid om officiële documenten te verkrijgen, is niet voldoende. De wet
bepaalt immers dat deze onmogelijkheid «reëel en objectief» moet zijn, dus onafhankelijk van uw
wil. Dit is m.n. het geval:
• indien België het betrokken land niet als Staat erkent;
• indien de interne situatie van het betrokken land van dusdanige aard is (was) dat het
onmogelijk is om daar de officiële documenten te verkrijgen, ofwel omdat deze documenten
werden vernietigd en er geen enkel ander middel bestaat om ze te vervangen, ofwel omdat
de bevoegde nationale overheden niet naar behoren functioneren ofwel omdat ze niet meer
bestaan;
• indien voor het verkrijgen van officiële documenten een terugkeer naar de betrokken Staat
of een contact met de overheden van die Staat, - een voorwaarde die moeilijk verzoenbaar
is met de persoonlijke situatie van de betrokkene -, vereist zijn.
De «onmogelijkheid» wordt geval per geval beoordeeld door de Dienst Vreemdelingenzaken,
op basis van bewijselementen die «voldoende ernstig, objectief en overeenstemmend» zijn.
Deze bewijselementen worden in principe door uzelf overgemaakt, maar het kan ook gaan om
elementen waarover de Dienst Vreemdelingenzaken al zou beschikken, bijvoorbeeld elementen:
• die verbonden zijn met een andere verblijfsaanvraag van de vreemdeling;
• die afkomstig zijn uit interne verslagen van missies in het buitenland;
• die verkregen zijn bij (inter)nationale instellingen of organisaties die de algemene
situatie in de betrokken Staat kennen (bvb. diplomatieke of consulaire posten, het
Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, de door de Europese Unie of de VN erkende
NGO’s, enz.)
1 Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijziging- en opheffingsbepalingen inzake
de gezinshereniging.B.S. 2 juli 2009.

Andere geldige bewijzen

Het voorleggen van officiële documenten is de algemene regel, maar er bestaan
twee subsidiaire bewijsmogelijkheden. De wet bepaalt immers dat indien geen
officiële documenten kunnen voorgelegd worden, de Belgische overheid eerst
«andere geldige bewijzen» in overweging zal nemen die de familieband kunnen
aantonen4. Deze bewijzen gelden alleen in geval van onmogelijkheid om officiële
4 Art. 12bis § 5 van de wet van 15.12.1980. Oorspronkelijk voorzag de wet de mogelijkheid om de familieband door middel
van «andere geldige bewijzen» aan te tonen, enkel voor de familieleden van erkende vluchteling wiens familieband al
bestond voor zijn aankomst in België. De wet van 8 maart 2009 tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 heeft dit uitzonderingsregime uitgebreid tot elke vreemdeling voor wie wordt vastgesteld dat hij de band van
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documenten in te leveren en zijn gebonden aan de discretionaire beoordeling
van Dienst Vreemdelingenzaken. Om als geldig te worden beschouwd, moeten de
«andere bewijzen» van familieband «een reeks van voldoende ernstige en overeenstemmende aanwijzingen» vormen, die het mogelijk maakt het bestaan van
beweerde familieband aan te tonen5.
Als dergelijke bewijzen niet kunnen worden voorgelegd, kan de Belgische overheid
een informatief gesprek plannen of een onderzoek instellen, noodzakelijk om de
geldigheid van de feiten of documenten in kwestie te verifiëren6. Het gesprek is
meer bedoeld om uit te maken of de familieband (of het partnerschap) werkelijk
bestaat, terwijl het aanvullende onderzoek, in dit geval de DNA-test, het bewijs van
aanverwantschap beoogt.
In de praktijk, hoewel de wet bepaalt dat men in principe slechts in laatste instantie
tot de DNA-test mag overgaan nadat er getracht is andere bewijsmiddelen aan
te voeren, stelt de Belgische overheid voor om de DNA-test uit te voeren eens de
buitenlandse geboorteakten zijn geweigerd.
Adoptie
In het kader van de gezinshereniging van erkende vluchtelingen ligt de adoptiekwestie bijzonder
gevoelig. Immers, vele gezinnen hebben geadopteerde kinderen.
Als de adoptie van deze kinderen tot stand is gekomen via een adoptieakte of een adoptievonnis
in het buitenland, zal de gezinsherenigingprocedure gemakkelijker verlopen. Deze documenten
moeten opgestuurd worden naar de Belgische overheden voor erkenning1. De procedure zal
daarna verschillen naargelang het land het Verdrag van Den Haag betreffende de adoptie al dan
niet getekend heeft2.
Maar vaak worden weeskinderen in noodsituaties in families opgevangen zonder dat deze
«feitelijke» adopties officieel geregistreerd zijn. Wanneer deze kinderen hun familie in België
willen vervoegen, zal dit gebrek aan akten tal van problemen opleveren. Dergelijke procedures
zijn lang en ingewikkeld. Bespreek dit met uw advocaat of uw sociale hulpverlener.
1 In België is de Centrale federale autoriteit (FOD Justitie) bevoegd inzake adoptie.
Zie : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/95.pdf.
2 Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied
van de interlandelijke adoptie.
bloed- of aanverwantschap niet kan bewijzen door middel van officiële documenten in overeenstemming met artikel 30
van het Wetboek van internationaal privaatrecht.(Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en
bepalingen van wijziging en opheffing inzake de gezinshereniging, B.S., 2 juli 2009).
5 De omzendbrief geeft een lijst, bij wijze van voorbeeld, van «andere bewijzen», m.n. : geboorteakte, geboortecertificaat,
geboorteattest; huwelijksakte die is opgesteld door de Belgische overheden die bevoegd zijn voor de burgerlijke stand
en waarin de afstammingsband vermeld wordt; notariële akte, gehomologeerd door de bevoegde overheid; affidavit;
nationale identiteitskaart die de afstammingsband vermeldt; huwelijkscontract waarin de afstammingsband vermeld
wordt; uittreksels van de geboorteregisters; vervangend vonnis. (Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde
verduidelijkingen en bepalingen van wijziging en opheffing inzake de gezinshereniging, B.S., 2 juli 2009).
6 Artikel 12bis, § 6, van de wet van 15.12.1980.
GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |

17

DNA-test

Bij gebrek aan «geldige» bewijzen, zal de Dienst Vreemdelingenzaken u en uw
betrokken familieleden voorstellen om een DNA-test te laten uitvoeren teneinde uw
familiebanden aan te tonen.
De DNA-test maakt het mogelijk om via het afnemen van enkele druppels bloed, het
genetisch patroon van een persoon te bepalen en de biologische verwantschap van
personen vast te stellen. De resultaten zijn bijna 100% zeker. Een DNA-test uitvoeren
is echter geen «onschuldige daad». Hij kan het gezinsevenwicht breken, namelijk
wanneer er «biologische waarheden» aan het licht komen waarvan betrokken personen geen kennis hadden. Bovendien is de kostprijs van deze procedure hoog.
De DNA-test mag uitgevoerd worden na de schriftelijke toestemming van betrokken
volwassen familieleden.
In België wordt de bloedafname op personen gedaan door het Erasmusziekenhuis.
In het buitenland is de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging
verantwoordelijk voor de bloedafname op de familieleden. Er zijn momenteel meer
dan dertig Belgische diplomatieke posten gelast met DNA-tests. Als de Belgische
ambassade of het Belgisch consulaat met wie uw familie contact opnam, niet
gerechtigd is om deze test uit te voeren, kan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen
om deze in een naburig land te laten uitvoeren.
Deze verplaatsingen kunnen tal van problemen met zich meebrengen en persoonlijke risico’s inhouden, evenals belangrijk kosten (200 €/per persoon + het honorarium
van de lokale arts).
Hoewel men gerechtelijk beroep kan instellen tegen de beslissingen van de overheid die de geldigheid van de voorgelegde buitenlandse documenten weigert te erkennen, zijn de DNA-tests vaak nog de snelste procedure om een gezinshereniging
te bewerkstelligen. In de praktijk, wanneer er een twijfel bestaat over de geldigheid
van neergelegde documenten, weigert de Belgische overheid om een visum toe te
kennen onder voorbehoud een DNA-test te laten uitvoeren. In geval van positief
resultaat wordt het visum automatisch toegekend.
In de praktijk ondertekenen de betrokken familieleden een toestemmingsformulier
(Bijlage 2) bij de ambassade. Dit formulier wordt vervolgens doorgestuurd naar de
Dienst Vreemdelingenzaken die met u dan contact opneemt om eveneens een toestemmingsformulier (Bijlage 3) te ondertekenen.
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DNA-test van minderjarige kinderen: Toestemming
In principe zijn beide ouders van een minderjarig kind aan de DNA-test onderworpen. Wanneer
beide ouders niet aanwezig zijn, wordt aan de aanwezige ouder gevraagd om de reden ervan
aan de bevoegde instanties mede te delen, opdat deze zich ervan zouden kunnen vergewissen
dat de afwezige ouder toestemming gaf tot het uitvoeren van de test. Wanneer het om een nietbegeleide minderjarige gaat, zal er eerst een voogd moeten aangesteld worden alvorens tot de
genetische test over te gaan. De voogd moet zijn toestemming geven.

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt u in kennis van de procedure. Eerst wordt u
verzocht de test te betalen aan het ziekenhuis (200 € per afname en per persoon) en
een kopie van het betalingsbewijs neer te leggen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Deze neemt dan contact op met de ambassade of het consulaat om de bloedafname
te laten uitvoeren. Er wordt u ook om een financiële deelname in het honorarium van
de arts gevraagd. Bloedstalen worden per diplomatiek koffer (gratis) naar België
gestuurd. Daarna neemt het Erasmusziekenhuis contact op met u om uw bloedafname te laten uitvoeren.
De kosten van al de bloedafnames moeten door betrokken personen betaald
worden, ongeacht het resultaat.Ter informatie: het BCHV beschikt over een Fonds
dat leningen specifiek voor de DNA-tests toekent aan erkende vluchtelingen. Indien
u dergelijke financiële steun wenst, spreek erover met uw sociale hulpverlener.
Wanneer beide ouders worden getest, ontvangt men het resultaat van de analyse al
na 4 à 6 weken. Wanneer maar één ouder wordt getest, duurt het wel 6 à 8 weken.
Dit resultaat wordt rechtstreeks aan de Dienst Vreemdelingenzaken medegedeeld,
die u ervan in kennis stelt. De gegevens van de test zullen enkel en alleen gebruikt
worden in het kader van deze procedure en worden door het laboratorium bijgehouden in geval er een tegenexpertise moet worden ingesteld.

GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |

19

Hoofdstuk 4
Behandeling
van het «volledig» dossier:
termijn en procedure
Wanneer alle vereiste documenten gelegaliseerd en vertaald zijn, overhandigd en
toegevoegd aan het dossier, wordt het dossier als volledig beschouwd. U ontvangt
dan van de ambassade of het consulaat een bewijs van indiening van uw aanvraag
en uw dossier wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken voor onderzoek overhandigd. De datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs bepaalt een termijn van
9 maanden waarbinnen de Belgische overheid een besluit moet nemen over de
visumaanvraag. Op het ontvangstbewijs staat het dossiernummer bij de ambassade
vermeld. Met dit nummer kunt u de behandeling van uw visumaanvraag volgen op
de webstek van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).
Procedurekosten voor gezinshereniging
Een gezinsherenigingprocedure in België is zeer duur. Bij de vaste kosten, bepaald door de
Belgische overheid, komen deze van de lokale overheid kijken en die variëren naargelang het
land.
Een visum naar België bedraagt 180 €/persoon en de legalisering van een document door de
Belgische overheid 10 € (vaste kosten, ongeacht het land waarin de aanvraag wordt ingediend).
De kosten voor paspoort, vertaling en legalisering van documenten, het honorarium van de artsen
(voor het medisch attest en DNA-onderzoek) variëren echter van land tot land.

Wanneer de familieleden gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf in België
(voor een periode van min. 3 maanden) en eens, op basis van een compleet dossier, hun gezinsherenigingaanvraag bij de gemeente is ingediend, ontvangen zij een
Bijlage 15 bis. Zij ontvangen eveneens een attest van immatriculatie (model A) geldig
voor 9 maanden, dat bevestigt dat zij een verblijfsaanvraag in België hebben ingediend. De datum die op de Bijlage 15bis voorkomt bepaalt een termijn van 9 maanden
waar binnen de Belgische overheid haar beslissing moet nemen.
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De Belgische overheid neemt gemiddeld 6 weken om de gegrondheid van het volledig dossier te onderzoeken. De wet laat de Dienst Vreemdelingenzaken echter
toe, mits een gemotiveerde beslissing, om de termijn van 9 maanden 2 keer met 3
maanden te verlengen voor complexe dossiers. In dit geval roept de gemeente de
vreemdeling op om hem in kennis te stellen van deze beslissing en zijn attest van
immatriculatie met 3 maanden te verlengen vanaf de vervaldatum1.
De voornaamste achterstand in de behandeling van een gezinsherenigingaanvraag
houdt verband met de erkenningprocedure van de buitenlandse authentieke akten of
rechterlijke beslissingen toegevoegd aan het dossier, en ook met het recht op advies
van het Parket indien de Dienst Vreemdelingenzaken een schijnhuwelijk vermoedt.
Wanneer, na het verstrijken van de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, er
geen enkele beslissing is genomen, worden de belanghebbenden gemachtigd tot
verblijf in België.

Bewijs van voldoende huisvesting en termijn van 9 maanden
Wat betreft het bewijs van voldoende huisvesting, als u de ambassade of het consulaat vraagt
om al met de behandeling van uw aanvraag te starten op grond van Bijlage 6 (bewijsaanvraag) in
afwachting van het bewijs van voldoende huisvesting, ontvangt u van de diplomatieke of consulaire post een bewijs met vermelding van deze keuze. (zie p.13)
Dit ontvangstbewijs doet de behandelingstermijn van 9 maanden echter niet ingaan. Deze termijn begint slechts te lopen wanneer de visumaanvraag «compleet» is, dat wil zeggen wanneer
het bewijs van voldoende huisvesting is neergelegd.

1 Art. 12 bis, §2, al. 3 en 4, en Art. M3.B.b en M3.E.4 van de omzendbrief van 21.06.2007 met betrekking tot de wijzingen in
de regelgeving betreffende het verblijf van vreemdelingen na de inwerkingtreding van de wet van 15.09.2006.
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Hoofdstuk 5
Beslissing
Het is de Dienst Vreemdelingenzaken die bepaalt of aan de voorwaarden verbonden aan het visum is voldaan. Bij positieve beslissing ontvangen de familieleden
een visum type D met vermelding «gezinshereniging». Met een visum type D
kan men gedurende een periode van maximum 5 dagen doorheen de andere
Schengenlidstaten in transit reizen om België te bereiken. In principe wordt de
beslissing van DVZ verzonden de dag waarop ze is genomen. Maar soms gebeurt
het dat de Belgische diplomatieke of consulaire post deze een paar dagen later
ontvangt.

Behandelingstermijn voor visumtoekenning (1 juni 2009)1
De statistische gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken vertonen volgende gemiddelde
behandelingstermijnen voor visumtoekenning:
• Visum «gezinshereniging»: +/- 9 weken
• Humanitair visum (Machtiging tot voorlopig verblijf «lang verblijf»): +/- 11 maanden
(deze termijn hangt af van de duur van bijkomende onderzoeken).
De behandelingstermijn moet niet strikt genomen worden. Hij wordt ter informatie gegeven en is
afhankelijk van de complexiteit van het dossier. De termijn wordt berekend vanaf de datum van
de ontvangst van de papieren documenten die de visumaanvraag staven, en die per diplomatieke
post werden verzonden. Daarom dient men voor de dossiers «lang verblijf « +/- 2 à 3 weken toe
te voegen aan de behandelingstermijn, de tijd die nodig is voor het verzenden van de diplomatieke post.
1 Zie de webstek van DVZ / Statistieken visa http://www.dofi.fgov.be/fr/statistieken/visas.pdf.
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Visumaanvraag geweigerd
De Dienst Vreemdelingenzaken kent geen visum toe wanneer hij van oordeel is dat de aanvrager
niet voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Bijvoorbeeld als hij van mening is
dat er fraude is gepleegd, dat er geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven is, er een gevaar voor
de openbare orde, de volksgezondheid of de nationale veiligheid in België bestaat1.
De beslissing van weigering moet wel gemotiveerd en bekend gemaakt worden aan de
betrokken persoon.
Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het visum weigert toe te kennen, kan de betrokken persoon een beroep tot nietigverklaring voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de
30 dagen na kennisgeving van de beslissing indienen. Hij kan ook een nieuwe visumaanvraag
indienen, als er nieuwe elementen aan het dossier kunnen worden toegevoegd. Indien de reden
van weigering verband houdt met het verzoek tot erkenning van de buitenlandse authentieke
akten, kan hij ook een beroep voor de rechtbank van eerste aanleg aantekenen, op grond van
het Internationaal privaatrecht.
Wat de personen betreft die in België hun aanvraag bij de gemeente al hadden ingediend,
deze worden in geval van weigering op de hoogte gebracht van deze weigering en ontvangen
een bevel om het grondgebied te verlaten (Bijlage 14). (mogelijk beroep voor RVV binnen de 30
dagen na kennisgeving).
1 Artikel 11, § 1 van de wet van 15.12.1980.
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Hoofdstuk 6
Statuut
van de familieleden
in België en duur
van het verblijf
De leden van uw familie - gemachtigd om zich met u te herenigen - moeten zich
binnen de 8 werkdagen na hun aankomst in België aanmelden bij de gemeente van
de plaats waar u woont1. De gemeente zal ze inschrijven in het vreemdelingenregister en ze een elektronische kaart A (gelijkwaardig aan het bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister – beperkte duur –) uitreiken, geldig voor één jaar
verlengbaar.
Voorafgaand aan elke inschrijving in het Register controleert de gemeente de effectieve verblijfplaats. In afwachting van hun elektronische kaart A ontvangen de leden
van uw familie een «Bijlage 15».
Gedurende 3 jaar, indien het familielid nog steeds voldoet aan de voorwaarden
voor gezinshereniging, zal de elektronische kaart A met één jaar verlengd worden.
Het familielid moet deze verlenging, minstens één maand voor de vervaldag van
de kaart aanvragen bij de gemeente van uw verblijfsplaats. De gemeente stelt de
Dienst Vreemdelingenzaken hiervan in kennis. De gemeente controleert ook of het
familielid nog steeds met u samenwoont. In geval van verhuizing waarschuwt u de
gemeente.
Na de afloop van deze periode van 3 jaar ontvangt het familielid een elektronische
kaart B (gelijkwaardig aan het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– onbeperkte duur).
Opgelet! De leden van uw familie die u in België komen vervoegen, verkrijgen niet
(automatisch) de vluchtelingenstatus, behalve als ze een asielaanvraag in hun
naam indienen. Deze aanvraag zal in het licht van de inhoud van uw asielaanvraag
onderzocht worden.
1 Artikel M3/B1 van de Omzendbrief van 21.06.2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het
verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006.
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Intrekking van de verblijfsvergunning – Weigering tot verlenging van het BIVR
Tijdens de eerste 2 jaren van verblijf in België, kan de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing
nemen om aan het verblijf van de leden van uw familie een eind te maken, als zij niet langer
meer aan de vereiste voorwaarden voldoen. Dat zou het geval kunnen zijn, als zij bv.1 :
• niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de Wet van 15.12.1980;
• geen echt huwelijksleven of gezinsleven meer onderhouden;
• in het kader van een geregistreerd partnerschap, met iemand anders getrouwd zijn of een
duurzame relatie met iemand anders hebben;
• valse of misleidende informatie (of vervalste documenten) hebben gebruikt in het kader van
de gezinsherenigingprocedure, of fraude hebben gepleegd, of het huwelijk, het partnerschap
of de adoptie alleen voor de toegang tot of het verblijf in België hebben afgesloten.
Tijdens het derde jaar, moeten er – bovenop de redenen van intrekking – aanwijzingen zijn dat
het om een schijnsituatie gaat.
De Belgische overheid mag, om te beslissen of de verblijfsvergunning kan worden verlengd of
hernieuwd, controles uitvoeren m.n. om na te gaan of er gegronde vermoedens van fraude zijn
en of u de voorwaarden van artikel 10 nog altijd vervult. Opgelet! Personen die wegens familiaal
geweld het huis verlaten hebben, hebben wel recht op bescherming2.
Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsvergunning van de vreemdeling intrekt en,
eventueel, een bevel om het grondgebied te verlaten (of een bevel tot terugbrenging) afgeeft,
ontvangt de vreemdeling een Bijlage 14ter en wordt zijn elektronische kaart A ingetrokken.
Wanneer enkel de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, zonder afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten, ontvangt de vreemdeling een Bijlage 37. Hij kan hiertegen beroep
aantekenen voor de RVV binnen de 30 dagen van de kennisgeving.
1 Artikel 11 van de wet van 15.12.1980 en Artikel M3/B2.c. van de Omzendbrief van 21.06.2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de
wet van 15 september 2006.
2 Art. 11 van de wet van 15.12.1980.
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Hoofdstuk 7
Het organiseren
van de reis
Na de positieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om de familieleden
een visum uit te reiken, wordt hun reis naar België georganiseerd. De kostprijs
van het vliegtuigticket is vaak vrij hoog. Bovendien moeten er nog andere uitgaven
gedaan worden. Bepaalde organisaties kunnen uw familieleden hulp verlenen bij
het organiseren van hun reis. De IOM-delegaties (Internationale Organisatie voor
Migratie) verlenen logistieke bijstand aan uw familieleden bij het organiseren van
hun reis, in het bijzonder aan de niet-begeleide minderjarigen1.
Verder verstrekken bepaalde instellingen gunstige leningen om de reis van de familieleden in het kader van een gezinshereniging te financieren. CREDAL kan leningen
toestaan voor zij die in het Waals Gewest of het Brussels Gewest wonen. Het BCHV
kent ook leningen toe aan de erkende vluchtelingen die in het Vlaams Gewest
wonen. Indien u een lening wenst is het hoe dan ook beter eerst de instellingen
te contacteren alvorens op eigen houtje vliegbiljetten aan te kopen. Voor verdere
inlichtingen richt u zich tot uw sociale hulpverlener.
CBAR – BCHV
Belgisch comité voor hulp aan vluchtelingen
Defacqz straat 1/ 10
1000 Brussel
E-mail: info@cbar-bchv.be
www.cbar-bchv.be

CREDAL
Coopérative de crédit alternatif
Place de l’Université, 16
1348 Louvain-la-Neuve
Tél.: 010 48 33 50
Fax: 010 48 33 59
E-mail: credal@credal.be
www.credal.be

1 De lijst van de IOM agentschappen staat op de webstek: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/
shared/mainsite/published_docs/books/iomfolder_french/ADLIST_FR_June09.pdf.
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Hoofdstuk 8
Aankomst in België :
de verschillende inschrijvingen
Eens in België aangekomen moeten de leden van uw familie verschillende inschrijvingen vervullen. Behalve de absoluut noodzakelijke inschrijving bij de gemeente,
binnen de 8 werkdagen na hun aankomst in België, zijn er nog andere belangrijke
inschrijvingen, m.n. ziekenfonds, scholen, opleidingen, enz. Let op ! Het recht op
bepaalde sociale tarieven alsook het recht op familiale bijdragen zullen dan pas
gelden indien uw familieleden beschikken over een eigen nationaal nummer.
U moet weten dat elke instantie in België gerechtigd is om de geldigheid van de
buitenlandse authentieke akten, die ze wordt voorgelegd, te erkennen (art. 27 § 1
Wetboek IPR). Zo kan het gebeuren dat bepaalde akten door een instantie (bv. door
de Dienst Vreemdelingenzaken) worden erkend, terwijl andere instanties (bv. het
gemeentebestuur) ze niet erkennen. Deze conflicten kunnen een aantal praktische
moeilijkheden met zich meebrengen en een belangrijke achterstand veroorzaken. Er
zijn oplossingen hiervoor. Bespreek dit met uw advocaat of sociale hulpverlener.

Gezinshereniging «in cascade»
U bent naar België gekomen als echtgenoot/echtgenote of partner van een vluchteling via
een gezinshereniging. U moet gedurende twee jaar regelmatig in België hebben verbleven, wilt
u zich op uw beurt met iemand via huwelijk of geregistreerd partnerschap in België herenigen1.
Beperkingen op gezinshereniging «in cascade» zijn niet van toepassing op de kinderen.
Indien een kind, erkend vluchteling in België, zijn ouders via een gezinshereniging naar België
laat komen, kunnen de andere kinderen van deze ouders op hun beurt genieten van de gezinsherenigingprocedure. Bijvoorbeeld ook een moeder die via een gezinshereniging met haar ouders
naar België is gekomen, kan zich op haar beurt met haar eigen kinderen in België herenigen.
1 Art.10 § 3 van de wet van 15.12.1980.
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Hoofdstuk 9
Meer informatie
U wenst meer informatie over de gezinshereniging met erkende vluchtelingen in
België? Neem dan contact op met uw «sociale hulpverlener» of met één van de
partnerverenigingen van het BCHV in uw buurt.
Het BCHV is de operationele partner van het Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het BCHV werkt niet rechtstreeks
met de vluchtelingen maar wel met haar partnerverenigingen in geval van complexe gezinsherenigingen. Het Comité kan ook rechtstreeks contact opnemen met
de UNHCR delegaties in het land van verblijf en een sociaal verslag of een verslag
i.h.k.v. van het «hoger belang van het kind» opvragen teneinde een visumaanvraag
(voor gezinshereniging of om humanitaire redenen) te steunen. Het BCHV kan verder nog contact opnemen met de IOM agentschappen ter plaatse, om de reis en de
begeleiding van alleenstaande kinderen te regelen, of met de Belgische bevoegde
instanties om een visumaanvraag te ondersteunen.
U wenst een lening van het BCHV Fonds om bepaalde aspecten van uw gezinshereniging te financieren (vliegtuigticket of DNA-test)? Neem dan niet rechtstreeks
contact op met het BCHV, maar vraag om inlichtingen bij één van de partnerverenigingen van het BCHV (zie lijst in bijlage). Het BCHV zal niet rechtstreeks op uw financieringsaanvraag ingaan.
U kunt ook meer inlichtingen inwinnen over de gezinshereniging bij volgende
verenigingen via hun webstek:
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•

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
www.diversite.be

•

Dienst Vreemdelingenzaken
www.dofi.fgov.be
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•

FOD Buitenlandse Zaken (visa)
www.diplomatie.be

•

Vlaams Minderhedencentrum (in het Nederlands)
www.vmc.be

•

Association pour le droit des étrangers (Fiches pratiques/séjour - Fr)
www.adde.be

GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN IN BELGIË |
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Voornaamste partnerverenigingen van het Belgisch Comité
voor Hulp aan Vluchtelingen
ACCUEIL ET PROMOTION DES IMMIGRÉS
Rue Bernus, 35
B - 6000 Charleroi
Tel. 071 31 33 70
Fax 071 31 33 70
api@brutele.be

CENTRE DES IMMIGRÉS NAMUR-LUXEMBOURG
Rue des Tanneries, 1
B - 5000 Namur
Tel. 081 22 42 86
cinl@skynet.be

AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES
Rue Jean d’Outremeuse, 93
B - 4020 Liège
Tel. 04 342 14 44
Fax 04 340 00 90
www.aideauxpersonnesdeplacees.be

Centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding
Koningsstraat, 138
B - 1000 Brussel
Tel. 02 212 30 00
Fax 02 212 30 30
Groen nummer: 0800 12800
www.diversite.be

Sociale Dienst van de Socialistische
Solidariteit
Parmastraat, 28
B - 1060 Brussel
Tel. 02 533 39 90 ou 02 533 39 84
Fax 02 534 62 26

REGIONALE CENTRUM FOYER
Werkhuizenstraat, 25 b
B - 1080 Brussel
Tel. 02 414 04 53
Fax. 02 414 16 97 ou 02 414 04 39
www.foyer.be

PROTESTANTSE SOCIALE CENTRUM CAW DE TERP
Lange Stuivenbergstraat, 54-56
B - 2060 Antwerpen
Tel. 03 235 34 05
Fax 03 272 20 85
www.cawdeterp.be

Protestants sociaal centrum
Cansstraat, 12
B - 1050 Brussel
Tel. 02/500 10 11 et 02/500 10 13
Fax 02 512 70 30
http://users.skynet.be/champdemars/CSP.html

CONVIVIUM
Rue du Charroi, 33 - 35
B - 1190 Bruxelles
Tel. 02 503 43 46
Fax 02 503 19 74
direction@convivial.be
communication@convivial.be
www.convivial.be

CROIX ROUGE DE BELGIQUE, COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE SERVICE TRACING
Rue de Stalle, 96
B - 1180 Bruxelles
Tel. 02 371 31 58 ou 02 371 31 11
Fax 02 371 31 45 ou 02 646 04 39
info@redcross-fr.be
service.tracing@redcross-fr.be
www.croix-rouge.be

Caritas International
Liefdadigheidsstraat, 43
B - 1210 Brussel
Tel. 02 229 36 11
Fax 02 229 36 25
www.caritas-int.be

RODE KRUIS VLAANDEREN
Motstraat, 40
B - 2800 Mechelen
Tel. 015 44 35 25 ou 015 44 35 24
Fax. 015 44 36 19
www.rodekruis.be
http://tracing.rodekruis.be/

CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR MIGRANTS SOCIALE DIENST DE MUTSAARD - CAW DE MARE
Rue des Anglais, 33
Maurits Sabbelaan, 57
B - 4000 Liège
B - 2020 Antwerpen
Tel. 04 223 39 10
Tel. 03 247 88 20
Fax 04 221 16 09
Fax 03 247 88 92
capmigrants@skynet.be
vluchtelingendienst@cawdemare.be
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Gezinshereniging
met erkende vluchtelingen in België
De besproken
punten

Wie mag zich met u herenigen en onder welke voorwaarden
Tot wie zich richten en welke documenten?
Hoe familiebanden bewijzen?
Behandeling van het «volledig» dossier: termijn en procedure
Beslissing
Statuut van de familieleden in België en duur van het verblijf
Het organiseren van de reis
Aankomst in België : de verschillende inschrijvingen
Meer informatie

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Defacqzstraat, 1, b.10 | 1000 Brussel
Tel: 0032 (0)2 541 01 90 | Fax: 0032 (0)2 537 89 82
www.cbar-bchv.be | info@cbar-bchv.be

Cette brochure existe aussi en français.
This document is also available in English.

