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Inleiding

U bent een begunstigde van internationale bescherming in België. 
U bent dus erkend vluchteling of u hebt de subsidiaire bescher-
mingsstatus. Sommige leden van uw familie hebben het recht zich 
met u te herenigen in België. Deze procedure heet gezinshereni-
ging. Ze is van toepassing op bepaalde leden van uw familie die in 
het land van herkomst zijn achtergebleven of in een ander land zijn 
gehuisvest en die u willen vervoegen in België.

Het is de Belgische wetgeving die bepaalt welke familieleden in aan-
merking komen voor gezinshereniging. Als uw familieleden aan de 
bepalingen van de wet voldoen en de nodige bewijsstukken kunnen 
voorleggen, mogen zij «van rechtswege» via gezinshereniging naar 
België komen.

In de praktijk kan een gezinsherenigingsprocedure echter lang en in-
gewikkeld zijn.
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Als u de aanvraag tot gezinshereniging binnen het jaar na uw erken-
ning als vluchteling of na uw toekenning van de subsidiaire bescher-
ming indient en als de band met uw familieleden reeds bestond 
vóór uw aankomst in België, zal de procedure gemakkelijker verlo-
pen: u zal geen bewijs moeten voorleggen van toereikende, stabiele 
en regelmatige bestaansmiddelen, voldoende huisvesting en ziekte-
verzekering voor de familieleden (zie kader pagina 18).

De voornaamste rechtsgrond voor de procedure tot gezinshereniging 
van begunstigden van internationale bescherming is artikel 10 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(hierna ‘vreemdelingenwet’ genoemd).1

 
Begunstigde van internationale bescherming die Belg is 
geworden
Deze brochure richt zich niet tot de erkende vluchteling of subsidiair 
beschermde die de Belgische nationaliteit heeft verkregen. Als u Belg 
bent geworden, zijn er andere regels van toepassing op uw gezinsher-
eniging. Uw vraag valt dan niet onder artikel 10, maar wel onder artikel 
40ter van de vreemdelingenwet.

1 Artikel 10 en 10bis werden ondermeer gewijzigd door de wet van 8 juli 2011, 4 mei, 17 mei 2016 en 1 juni 2016 .
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HOOFDSTUK 1

Wie mag zich met u 
herenigen en onder 
welke voorwaarden?
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Vier categorieën van personen mogen u via 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 en

4. uw ouders als u een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)  
bent die internationale bescherming geniet.

Geregistreerde partner 
Uw partner mag u enkel via gezinshereniging vervoegen indien uw 
partnerschap officieel geregistreerd is. De wet onderscheidt twee 
soorten geregistreerde partnerschappen: het partnerschap “gelijkge-
steld met het huwelijk” en het “wettelijk geregistreerd partnerschap”.1

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 omstan-
digheden met u kunnen herenigen in België via een tijdelijke verblijfs-
vergunning uitgereikt op grond van de artikelen 9 en 13 van de vreem-
delingenwet (humanitair visum) of via een visum met het oog op een 
huwelijk of een wettelijke samenwoning.
1 Het partnerschap wordt gelijkgesteld met het huwelijk wanneer geregistreerd in één 
van de volgende landen: Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, Verenigd 
Koninkrijk en Zweden (art. 12 van het KB van 17 mei 2007, B.S. 31 mei 2007).

 
Familieleden die niet binnen één van deze categorieën vallen maar 
toch deel uitmaken van uw gezin en u in België wensen te vervoegen, 
kunnen eventueel een voorlopige toelating tot verblijf aanvragen op 
grond van de artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet (humanitair 
visum) (zie kader pagina 10).
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1. Echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner 

 HUWELIJK

Indien u getrouwd bent of uw partnerschap is «gelijkgesteld met het 
huwelijk», dan mag uw echtgenoot/echtgenote of partner u in België 
komen vervoegen onder de volgende voorwaarden:2

A. U bent beiden ouder dan 21 jaar. Deze leeftijd wordt terugge-
bracht tot 18 jaar wanneer uw huwelijk al bestond vóór de aankomst 
in België.

B. Uw echtgenoot/echtgenote of partner komt met u samenleven 
onder hetzelfde dak.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Wanneer u niet getrouwd bent, kan uw geregistreerde partner u in 
België komen vervoegen onder de volgende voorwaarden:3 

A. Uw partnerschap moet wettelijk geregistreerd zijn. Dit betekent 
dat u een officieel bewijs van verklaring van wettelijke samenwoning 
bij het gemeentebestuur in België of bij de bevoegde buitenlandse 
instantie moet voorleggen.

Polygamie
Het polygaam huwelijk wordt in België niet erkend. Indien u meerdere 
echtgenotes hebt, mag er maar één echtgenote naar België komen 
via gezinshereniging.

Deze beperking is echter niet van toepassing op de kinderen uit een 
polygaam huwelijk.1 Deze kinderen kunnen naar België komen via ge-
zinshereniging zolang ze voldoen aan de algemene voorwaarden.

1 Grondwettelijk Hof, arrest van 26 juni 2008, nr. 95/2008, www.const-court.be.

2 Art. 10 § 1, 4°, eerste streepje van de vreemdelingenwet.
3 Art. 10 § 1, 5° van de vreemdelingenwet.

Indien er sprake is van een religieus of een gewoonterechtelijk 
huwelijk dan kan u de aanvraag indienen als een gewone aanvraag 
gezinshereniging.

De eventuele toekenning van een visum zal dan wel in de vorm zijn 
van een voorlopige machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 
9 en 13 van de vreemdelingenwet (humanitair visum). Aan dergelijke 
toekenning worden dan meestal bijkomende voorwaarden verbonden 
(bijv. bewijs toereikende bestaansmiddelen bij de verlenging van het 
verblijfsrecht in België).

http://www.const-court.be/
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B. U bent beiden ouder dan 21 jaar. Deze leeftijd wordt terugge-
bracht tot 18 jaar wanneer u kunt bewijzen dat uw samenwoning al 
bestond één jaar voor de aankomst in België.

C. U hebt een «stabiele en duurzame» relatie. Om dit te bewijzen, 
moet u volgende stukken kunnen voorleggen:

• dat u gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aan-
vraag, wettelijk en onafgebroken in België of in het buitenland 
hebt samengewoond.

of:

• dat u elkaar al 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

 - elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag 
minstens 3 keer hebt ontmoet en dat deze ontmoetingen 
minstens 45 dagen duurden (bv. vliegtuigtickets, enz.).

of: 

• dat u een gemeenschappelijk kind hebt.
 
D. Uw partner komt met u samenleven onder hetzelfde dak.

E. U moet beiden ongehuwd zijn en geen duurzame relatie met een 
andere persoon hebben.

2. 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.

GEMEENSHAPPELIJKE KINDEREN VAN HET (ECHT)PAAR

Zij moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

A. jonger zijn dan 18 jaar;

B. alleenstaand zijn (ongehuwd);
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C. met u komen samenleven onder hetzelfde dak.

KINDEREN ENKEL VAN ÉÉN ECHTGENOOT/  
ECHTGENOTE OF PARTNER

EXCLUSIEF RECHT VAN BEWARING – Indien u of uw echtge-
noot/echtgenote of partner het exclusief recht van bewaring heeft 
over de kinderen en de kinderen ten laste heeft, moeten de kinderen:

A. jonger zijn dan 18 jaar;

B. alleenstaand zijn;

C. met u komen samenleven onder hetzelfde dak;

D. een kopie van het vonnis voorleggen dat u het exclusief recht van 
bewaring toekent.

GEDEELD RECHT VAN BEWARING – Als het recht van bewaring 
over de kinderen gedeeld wordt met de andere ouder, moeten de 
kinderen:

A. jonger zijn dan 18 jaar;

B. alleenstaand zijn;

C. met u komen samenleven onder hetzelfde dak;

D. de toestemming van de andere ouder voorleggen dat zij u in 
België komen vervoegen.

Wanneer de ambassade of de Dienst Vreemdelingenzaken twijfelt 
aan de leeftijd van de kinderen, is het mogelijk dat zij een leeftijdstest 
aanvragen om de leeftijd te bepalen.4

3. Meerderjarige kinderen met een handicap

Het meerderjarig gehandicapt kind van u en/of uw echtgenoot/echt-
genote of partner (samen of afzonderlijk), mag via gezinshereniging 
naar België komen onder de volgende voorwaarden:5

A. een attest voorleggen van de gezondheidstoestand van het kind. 
Dit gezondheidsattest is opgemaakt door een arts aangesteld door 
de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. In het kader 
van een procedure tot gezinshereniging, wordt een meerderjarig kind 
beschouwd als gehandicapt wanneer het “omwille van zijn handicap 
niet kan voorzien in zijn eigen behoeften”;

4 Een leeftijdstest is niet gebonden aan een streng protocol, noch aan specifieke controles. De resultaten van de test worden 
overgelaten aan de vrije interpretatie van de arts die belast is met het onderzoek in het buitenland.
5 Art. 10 § 1, 6° van de vreemdelingenwet.
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B. alleenstaand zijn; 

C. met u komen samenleven onder hetzelfde dak. 

Andere meerderjarige kinderen (≥ 18 jaar)
Enkel uw meerderjarige gehandicapte kinderen hebben recht op ge-
zinshereniging. Uw andere meerderjarige kinderen kunnen niet naar 
België komen in het kader van gezinshereniging. Onder bepaalde bij-
zondere omstandigheden kunnen zij zich eventueel met u herenigen 
op grond van een tijdelijke verblijfsvergunning (artikelen 9 en 13 van de 
vreemdelingenwet - humanitair visum) (zie kader pagina 10).

 
4. Vader en moeder: uitsluitend voor niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

Indien u een NBMV bent en erkend werd als vluchteling of subsidiaire 
bescherming verkreeg, kunnen uw ouders u via gezinshereniging in 
België komen vervoegen.6 

Uw broers en zussen kunnen u niet komen vervoegen op grond van 
artikel 10 van de vreemdelingenwet. Zij kunnen dat alleen maar via 
een humanitair visum (artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet) 
(zie kader pagina 10).

Het principe «hoger belang van het kind»
Het principe «hoger belang van het kind» staat beschreven in de 
Belgische Grondwet (artikel 22bis) evenals in het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (artikel 3). Dit betekent dat bij elke be-
slissing die wordt genomen, het hoger belang van het kind doorslag-
gevend moet zijn.

Dit principe geldt ook bij gezinshereniging.1 Bijvoorbeeld, wanneer blijkt 
dat het in het hoger belang van het kind zou zijn dat andere personen 
dan deze toegelaten door de wet met het kind in België komen samen-
leven, zou dit uitzonderlijk kunnen op grond van een voorlopige verblijfs-
vergunning (artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet - humanitair 

6 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, 
§ 1, 7° van de vreemdelingenwet).
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5. Andere familieleden?

Andere familieleden (meerderjarige kinderen, kleinkinderen, ouders, 
neven, feitelijke partners, enz.) kunnen u niet in België komen vervoe-
gen via gezinshereniging. In bepaalde bijzondere omstandigheden 
zouden zij een machtiging tot verblijf in België om humanitaire rede-
nen kunnen aanvragen (artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet). 

Humanitair visum

In tegenstelling tot de gezinshereniging, is een humanitair visum 
geen recht. Het gaat om een gunst die de Belgische staat verleent 
aan een familielid dat u wenst te vervoegen in België maar niet bin-
nen de definitie van ‘gezin’ valt zoals bepaald door artikel 10 van de 
vreemdelingenwet.

De vreemdelingenwet en in het bijzonder de artikelen 9 en 13 leggen 
geen voorwaarden vast die moeten worden vervuld om een dergelijk 
visum te verkrijgen. De beslissing wordt overgelaten aan de discre-
tionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst 
Vreemdelingenzaken zal op individuele basis beoordelen of de – op 
afdoende wijze bewezen – omstandigheden al dan niet een toelating 
tot verblijf in België aan uw familielid verantwoorden.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal een beslissing moeten nemen in 
overeenstemming met de fundamentele rechten zoals het recht op 
eerbiediging van het privé- en familieleven (artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens) en het verbod van onmenselij-
ke of vernederende behandelingen (artikel 3 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens) en met het principe van het hoger 
belang van het kind (zie kader pagina 9).

Naast de officiële documenten die ook moeten worden ingediend 
op de bevoegde Belgische diplomatieke post voor een aanvraag tot 
gezinshereniging (zie pagina 13), zal u ook het bewijs moeten voorleg-
gen van alle elementen die de toekenning van een humanitair visum 
kunnen verantwoorden.

In de praktijk is het bijvoorbeeld belangrijk om te bewijzen dat uw 
familielid afhankelijk van u is en dat u in staat zal zijn om het familielid 
ten laste te nemen.1

visum). Deze uitzondering kan bijvoorbeeld worden toegepast op de 
broers en zussen, de wettelijke voogd of andere leden van de familie 
van het kind.
1 Art.12bis § 7 van de vreemdelingenwet.
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Bovendien is het belangrijk om te kunnen bewijzen dat geen enkel 
ander familielid voor het betrokken familielid kan zorgen.

Om de humanitaire overwegingen te kunnen staven, is het tenslotte 
nuttig om een rapport van een internationale organisatie (zoals het 
UNHCR, het ICRK,…) ter plaatse te kunnen voorleggen om de levens-
omstandigheden en toekomstperspectieven van uw familielid in het 
land van verblijf of het hoger belang van het kind te kunnen aantonen.

Het is het bureau Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken 
die dergelijke aanvragen behandelt (in tegenstelling tot de dienst 
Gezinshereniging die de gewone gezinsherenigingsaanvragen 
behandelt). 

Het is belangrijk om op het visumformulier aan te duiden dat het om 
een humanitaire visumaanvraag gaat, zodat het dossier bij de correcte 
dienst terechtkomt.

De wet verplicht de Dienst Vreemdelingenzaken niet om binnen een 
bepaalde termijn een beslissing te nemen. 

De behandelingstermijn kan tot een jaar of meer oplopen.

In de praktijk wordt slechts uitzonderlijk een humanitair visum toe-
gekend. Het is aangeraden om beroep te doen op uw advocaat of 
sociale hulpverlener om samen de kans op slagen van een eventuele 
aanvraag in te schatten en om, indien een aanvraag wordt ingediend, 
de aanvraag te ondersteunen.

1 Het is belangrijk om de emotionele en psychologische afhankelijkheid te kunnen bewijzen, 
net zoals de financiële afhankelijkheid. In de praktijk hecht de Dienst Vreemdelingenzaken 
veel belang aan dit element. Bijgevolg is het nuttig om het bewijs van geldoverschrijvingen 
aan het familielid, het bewijs dat uw familielid geen eigen inkomsten heeft en het bewijs van 
uw inkomen in België voor te leggen.
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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 ver-
voegen, hun aanvraag bij de ambassade of het consulaat van België 
in het land van verblijf indienen. Wanneer ze al in België zijn, kunnen 
ze enkel uitzonderlijk hun aanvraag indienen bij de gemeente van hun 
woonplaats (zie kader pagina 16).

Ambassades en consulaten 
De Belgische ambassades en consulaten zijn diplomatieke posten. Zij 
zijn bevoegd om visumaanvragen voor gezinshereniging in ontvangst 
te nemen. De lijst van de Belgische diplomatieke posten in het buiten-
land is terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: 
www.diplomatie.belgium.be. 

http://diplomatie.belgium.be/nl
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De gevraagde documenten voor uw dossier

In principe moeten de leden van uw familie een visum type D voor 
gezinshereniging aanvragen bij de ambassade of het consulaat van 
België in het land waar zij verblijven. Behalve in uitzonderlijke geval-
len, moeten zij zich persoonlijk aanbieden en mondeling de reden en 
context van hun aanvraag toelichten.

Wanneer er geen ambassade of consulaat aanwezig is in het land 
waar zij verblijven, moeten ze zich wenden tot de bevoegde diplo-
matieke post voor dat land.7

Indien u het statuut heeft van erkend vluchteling of van subsidiair 
beschermde in België, mogen uw gezinsleden hun visumaanvraag 
indienen op eender welke diplomatieke post die een bevoegdheid 
heeft inzake visa. Dit geldt voor alle nationaliteiten, en dit geldt zowel 
voor de gewone gezinsherenigingsaanvraag, als voor de aanvraag 
humanitair visum (zie kader pagina 10).

In bepaalde gevallen gebeurt de behandeling van uw aanvraag door 
een externe dienstverlener.

Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Dienst 
Vreemdelingenzaken in België.

Ieder lid van uw familie moet aan de ambassade volgende documen-
ten voorleggen:

A. Een geldig reisdocument (nationaal paspoort of gelijkwaardig).

Als een persoon niet in staat is om een paspoort te verkrijgen (bijv. 
omdat hij zich niet in zijn land van herkomst bevindt en niet bij zijn 
ambassade in het land van verblijf terecht kan), kan de Belgische 
overheid in sommige gevallen, bij wijze van uitzondering, een «lais-
sez-passer» uitreiken. Een «laissez-passer» is een tijdelijk reisdocu-
ment waarmee uw familielid naar België zal kunnen reizen. Zuiver 
materiële redenen (zoals de kostprijs van het document, de af te leg-
gen afstand om het te verkrijgen, enz.) behoren niet tot deze uitzon-
derlijke factoren.

Familieleden die door het UNHCR als vluchteling werden erkend, 
kunnen een «blauw paspoort» ontvangen. Dit kan als reisdocument 
gebruikt worden.

7  Voor de bevoegde Belgische post, bezoek de website www.diplomatie.belgium.be.
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B. Het visumaanvraagformulier (behoorlijk ingevuld en onderte-
kend) en recente identiteitsfoto’s.

Op het moment van de aanvraag int de ambassade de visum “hand-
ling fee”. Dit is de kost die zij toepast voor elke aanvraag van een vi-
sum voor gezinshereniging en bedraagt het equivalent, in plaatselijke 
munt, van 180 euro per persoon (tarief op 1 juni 2016). Deze kost mag 
niet verward worden met de administratieve bijdrage die sinds 2 
maart 2015 betaald moet worden voor de behandeling van bepaalde 
visumaanvragen lang verblijf (D) door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
Indien u het statuut heeft van erkend vluchteling of van subsidiair 
beschermde in België, dan zijn uw gezinsleden die een aanvraag op 
basis van artikel 10 van de vreemdelingenwet indienen vrijgesteld 
van deze laatste administratieve bijdrage. Uw gezinsleden moe-
ten dan het bewijs van uw bijzonder statuut voorleggen aan de am-
bassade. Deze vrijstelling geldt echter niet voor aanvragen op basis 
van artikel 9 van de vreemdelingenwet (humanitair visum, zie kader 
pagina 10), tenzij voor minderjarige aanvragers, aangezien zij altijd 
vrijgesteld zijn van deze bijdrage.

C.  De geboorteakte.

Het gebeurt vaak dat gevluchte familieleden onmogelijk een geboor-
teakte kunnen voorleggen of dat de Belgische overheid het docu-
ment niet erkent. De Dienst Vreemdelingenzaken zal dan meestal een 
DNA-test voorstellen (zie pagina 25).

D. Voor uw echtgenoot/echtgenote: de huwelijksakte.

E. Voor uw geregistreerde partner: het contract van het wettelijk 
geregistreerd partnerschap en een maximum aan bewijzen die aan-
tonen dat de relatie duurzaam is (foto’s, e-mails, reistickets, enz.).

F. Voor uw minderjarige kinderen: 

1. Bij exclusief recht van bewaring: het vonnis dat u het exclusief 
recht van bewaring toekent.

2. Bij gedeeld recht van bewaring: de toestemming van de persoon 
die in het buitenland het recht van bewaring uitoefent, dat het kind 
mag vertrekken en zich in België mag komen vestigen. 

3. Indien het een kind betreft enkel van één echtgenoot/echtgenote 
of partner: het huwelijkscontract of de echtscheidingsakte van de 
ouders (of overlijdensakte van de andere ouder) of het geregistreerd 
partnerschapscontract. 
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4. Indien het kind volgens de nationale wetgeving de huwbare leeftijd 
heeft bereikt: een attest van ongehuwdheid.

G. Voor uw meerderjarige gehandicapte kinderen: een medisch 
attest opgemaakt door een arts aangesteld door de ambassade of 
het consulaat van België.

H. Een kopie van uw verblijfsdocument in België en een kopie van 
de beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus of toe-
kenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

I. Een medisch attest van minder dan zes maanden oud, opge-
maakt 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 opleveren.

J. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig docu-
ment, indien u ouder bent dan 18 jaar.

De hierboven opgesomde documenten zijn de 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 teruggegeven aan uw familieleden na afloop 
van de procedure, tegelijk met het paspoort (met of zonder visum). 
Alleen een kopie van de documenten wordt in het archief van de diplo-
matieke post bewaard.

Naast deze basisdocumenten zal u ook de bewijzen van voldoende 
huisvesting, ziekteverzekering en voldoende, stabiele en regel-
matige bestaansmiddelen moeten voorleggen wanneer de wet dit 
vereist (zie kader pagina 18). 

Het visumaanvraagformulier en de standaardformulieren voor 
medische en ziekteverzekeringsattesten kan men in het Frans, 
Nederlands en Engels downloaden op de website van de Dienst 
Vreemdelingenzaken (www.dofi.ibz.be). Men kan ze ook bij de am-
bassade verkrijgen.

Als een persoon niet in staat is om een bepaald document voor 
te leggen, en hier een gegronde reden voor bestaat, kan een dos-
sier door de ambassade in zijn onvolledige staat naar de Dienst 
Vreemdelingenzaken worden verstuurd.

http://www.dofi.fgov.be


16 GezinshereniGinG met beGunstiGden van internationale bescherminG in belGië

 
Legalisatie en vertaling van de documenten

De buitenlandse authentieke documenten, voorgelegd in het kader 
van uw aanvraag tot gezinshereniging (authentieke akten of rech-
terlijke beslissingen), moeten worden gelegaliseerd door zowel 
de buitenlandse overheid die het document opmaakte als door de 
Belgische overheid (ambassade of consulaat). De legalisatie gebeurt 
vóór de erkenning van de documenten, op grond van artikel 30 van 
het Wetboek Internationaal Privaatrecht (tenzij de vereenvoudigde 
«apostille» procedure wordt toegepast). De kostprijs voor legalisatie 
varieert van land tot land en dient door u betaald te worden.

Bij wijze van uitzondering kan de aanvraag bij de ge-
meente in België ingediend worden
Uw familielid dat al in België is, kan de aanvraag tot gezinshereni-
ging enkel bij de gemeente indienen wanneer hij/zij zich in één van de 
volgende gevallen bevindt:1

• uw familielid werd al toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van 
meer dan 3 maanden in België

• uw familielid werd toegelaten tot een verblijf van minder dan 3 
maanden in België én:

 - komt uit een land waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van 
de visumplicht; of

 - beschikt over een verblijfstitel van een EU-land die toelaat zich 
vrij te verplaatsen binnen de Europese Unie; of

 - is een minderjarig kind; of
 - is de vader of moeder van een NBMV die het statuut van 

vluchteling heeft of subsidiaire bescherming geniet; of
 - is in het bezit van een geldig visum met het oog op een huwelijk 

of een verklaring van wettelijke samenwoning en het huwelijk of 
de samenwoning is gesloten voor het einde van de geldigheids-
duur van het visum.

 
Wanneer uw familielid niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij/zij 
de aanvraag enkel indienen bij de gemeente wanneer er sprake is van 
“buitengewone omstandigheden” die een terugkeer naar het land van 
herkomst onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.2 In de praktijk wordt 
slechts uitzonderlijk aanvaard dat “buitengewone omstandigheden” 
aanwezig zijn.
1 Art. 12bis § 1 van de vreemdelingenwet.
2 Wanneer uw familielid een visum C heeft verkregen voor een andere reden (bv. bezoek 
aan familie of vrienden, toerisme), kan de aanvraag niet worden ingediend bij de gemeente, 
tenzij “buitengewone omstandigheden” een terugkeer naar het land van herkomst onmo-
gelijk maken.
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U hoeft de legalisatie niet in persoon aan te vragen. De stukken kun-
nen ook bij de bevoegde autoriteit worden aangeboden door een 
familielid, een advocaat, een vriend, enzovoort.

De legalisatie heeft tot doel de echtheid van de handtekening en de 
hoedanigheid van de persoon die het document verstrekt te waarbor-
gen. Zij garandeert echter niet de authenticiteit van de inhoud van het 
document. De legaliserende ambtenaar kan wel een inhoudelijk ge-
brek vaststellen door opmerkingen te vermelden. Het controleren van 
de inhoud van de documenten gebeurt via de erkenningsprocedure.

U moet zowel de authentieke documenten als de kopieën op de 
ambassade of het consulaat indienen. De authentieke documenten 
worden u terugbezorgd.

Buitenlandse authentieke documenten opgesteld in een andere taal 
dan het Duits, Engels, Frans of Nederlands, moeten bovendien ver-
taald worden door een beëdigd vertaler. De beëdigde vertaling moet 
bij het dossier worden gevoegd. Ook de kostprijs voor vertaling vari-
eert van land tot land en dient door u betaald te worden.

 
Weigering om buitenlandse authentieke documenten  
te legaliseren
Een legalisatie kan geweigerd worden door de ambassade of het con-
sulaat wanneer:1

• de handtekening op het buitenlands document niet die van de 
bevoegde ambtenaar is;

• de ondertekenende ambtenaar niet bevoegd is;
• de zegel of stempel vals of vervalst of niet gebruikelijk is;
• het document in een vreemde onverstaanbare taal is opgesteld;
• het ingediende document strijdig wordt geacht met de Belgische 

openbare orde.

Als de legalisatie van een document wordt geweigerd, wordt de aan-
vrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De weigeringsbeslis-
sing moet verplicht de volgende elementen vermelden:

• de formele en juiste motivering van de weigering (dat wil zeggen, 
de juridische en feitelijke overwegingen die aan de weigering ten 
grondslag liggen);

• de beroepsmogelijkheden om de 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 beroep instellen bij de be-
voegde rechtbank van eerste aanleg.2

1 De omzendbrief van de FOD Buitenlandse Zaken van 14 januari 2015 houdende instruc-
ties inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten.
2 Art. 23 en 27 van het Wetboek voor Internationaal Privaatrecht.
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Voldoende huisvesting, ziekteverzekering 
en toereikende, stabiele en regelmatige 
bestaansmiddelen

 
Vrijstelling van bewijzen van voldoende huisvesting, 
ziekteverzekering en toereikende, stabiele en regelma-
tige bestaansmiddelen

Als uw familieleden de aanvraag tot gezinshereniging binnen het 
jaar na uw erkenning als vluchteling of toekenning van de subsidi-
aire beschermingsstatus indienen en de band met uw familieleden 
bestond al voor uw aankomst in België, moet u geen bewijs van 
voldoende huisvesting en van ziekteverzekering voorleggen, noch 
aantonen dat u over toereikende, stabiele en regelmatige bestaans-
middelen beschikt.1

De Belgische wet voorziet dus in een gunstigere behandeling van de 
aanvragen van begunstigden van internationale bescherming. Als u 
echter te lang wacht om uw aanvraag in te dienen, moet u deze be-
wijzen toch voorleggen.

Het is dus belangrijk om de gezinshereniging zo snel mogelijk na uw 
erkenning als vluchteling of toekenning van de subsdidiaire bescher-
mingsstatus op te starten om te garanderen dat de aanvraag kan wor-
den ingediend binnen het jaar. 

De NBMV die internationale bescherming geniet in België en die zijn 
ouders via een gezinshereniging naar België wil laten komen, moet 
geen bewijs leveren van voldoende huisvesting, ziekteverzekering en 
toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen, ook niet wan-
neer de aanvraag werd ingediend na het jaar na de erkenning van 
de minderjarige als vluchteling of de toekenning van de subsidiaire 
beschermmingsstatus.2 
1 Art. 10 § 2, lid 5 van de vreemdelingenwet.
2 Grondwettelijk Hof, arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008, www.const-court.be.
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VOLDOENDE HUISVESTING

Tenzij u vrijgesteld bent van deze voorwaarde (zie kader pagina 18), 
moet u bewijzen dat u over «voldoende huisvesting» beschikt om uw 
familieleden die u in België wensen te vervoegen, onderdak te kun-
nen verlenen.8

De huisvesting moet voldoende zijn en «voldoen aan de voorwaar-
den die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd 
als hoofdverblijfplaats» op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
bewoonbaarheid.

De voldoende huisvesting kan worden bewezen door een geregis-
treerd huurcontract of een eigendomstitel van de woning voor te 
leggen. Echter, wanneer de woning onbewoonbaar verklaard werd of 
het huurcontract vermeldt uitdrukkelijk dat de woning niet geschikt 
is voor het aantal personen dat u naar België wenst te laten komen, 
zullen deze documenten niet worden aanvaard als bewijs van vol-
doende huisvesting.

ZIEKTEVERZEKERING

Tenzij u vrijgesteld bent van deze voorwaarde (zie kader pagina 18), 
moet u bewijzen dat u beschikt over een ziektekostenverzekering die 
de medische risico’s in België dekt voor uzelf en de familieleden die u 
in België komen vervoegen.9 Dit bewijs moet als volgt in het dossier 
worden aangebracht:

• ofwel een attest van de mutualiteit (ziekenfonds) waarbij u 
bent aangesloten dat bevestigt dat uw familieleden zich vanaf 
hun aankomst op het Belgisch grondgebied zullen kunnen 
aansluiten.

• ofwel een bewijs van privéziekteverzekering dat bevestigt 
dat uzelf en uw familie voor risico’s in België gedekt zijn (mini-
male duur: 3 maanden - minimale dekking: 30.000 €). U hoeft 
deze privéziekteverzekering niet te betalen voor u de beslissing 
tot toekenning van een visum heeft ontvangen.

 

8 Art.10 § 2, lid 2 van de vreemdelingenwet.
9 Art.10 § 2, lid 2 van de vreemdelingenwet.
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TOEREIKENDE, STABIELE  
EN REGELMATIGE BESTAANSMIDDELEN

Tenzij u vrijgesteld bent van deze voorwaarde (zie kader pagina 18), 
moet u bewijzen dat u beschikt over toereikende, stabiele en regel-
matige bestaansmiddelen om uzelf en uw gezinsleden te onderhou-
den en niet ten laste te vallen van de openbare overheden.10

Deze bestaansmiddelen moeten tenminste gelijk zijn aan 120 % van 
het leefloon.11 Op 1 juni 2016 bedraagt dit 1387,83 euro.

Aanvullende bijstand (leefloon, aanvullende gezinsbijslag), financiële 
maatschappelijke dienstverlening, gezinsbijslag, inschakelingsuitke-
ring en overbruggingsuitkering worden niet in aanmerking genomen. 
Werkloosheidsuitkering wordt enkel in aanmerking genomen voor 
zover u kunt aantonen dat u actief werk zoekt.12

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarde van bestaansmiddelen, 
kan de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag niet automatisch 
weigeren. De Dienst Vreemdelingenzaken zal op individuele basis 
en naargelang de behoeften van de familie moeten bepalen welke 
bestaansmiddelen nodig zijn om niet ten laste van de openbare 
overheden te vallen. Daarom is het aangeraden om alle nuttige in-
formatie en documenten in verband met de financiële middelen en 
behoeften van uw familie ter beschikking te stellen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken.13

Naast de algemene vrijstelling (zie kader pagina 18), is de voor-
waarde van toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 
nooit van toepassing wanneer de begunstigde van internationale 
bescherming zich enkel laat vervoegen door zijn minderjarige kin-
deren of de minderjarige kinderen van de echtgenoot/echtgenote.14

10 Art. 10 § 2, lid 3 en 4 van de vreemdelingenwet.
11 Art. 10 § 5, lid 1 van de vreemdelingenwet.
12 Art. 10 § 5, lid 2 van de vreemdelingenwet.
13 Art. 12bis § 2, lid 4 van de vreemdelingenwet.
14 Art. 10 § 2, lid 3 van de vreemdelingenwet.
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HOOFDSTUK 3 

Hoe familiebanden 
bewijzen?

Het bewijzen van bloed- of aanverwantschap is een kernprobleem 
in de procedure tot gezinshereniging met begunstigden van inter-
nationale bescherming. De wet voorziet verschillende middelen van 
bewijs in de vorm van een «cascadesysteem».15 Deze verschillende 
bewijsmiddelen zijn ofwel officiële documenten of «andere geldige 
bewijzen», ofwel een onderhoud met de instanties of een bijkomende 
analyse (DNA-test).

15 Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de 
gezinshereniging, B.S. 2 juli 2009.
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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 aanvraag neer te leggen. Deze documenten zijn zowel buiten-
landse rechterlijke beslissingen (bv. vonnis van echtscheiding of 
adoptie) als buitenlandse authentieke akten (bv. geboorteakte, 
huwelijksakte). Het kunnen ook aanvullende vonnissen zijn (ter ver-
vanging van verdwenen authentieke akten of onbestaande akten).16

Eens uw visumaanvraagdossier volledig is, worden de documenten 
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 
meebrengen.17 Nochtans, als de geldigheid van de documenten is 
erkend, worden ze beschouwd als zijnde voldoende om bloed- of 
aanverwantschap van de familieleden te bewijzen.

Het blijft weliswaar moeilijk voor begunstigden van internationale 
bescherming om officiële documenten voor te leggen. Deze docu-
menten 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 
met rechtsmiddelen moeten bewijzen. Het eenvoudige feit van onmo-
gelijkheid 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 documen-
ten 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 func-
tioneren ofwel omdat ze niet meer bestaan;

16 Art. 12bis § 5 van de vreemdelingenwet en omzendbrief van 17 juni 2009.
17 Art. 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 inachtne-
ming 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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Andere geldige bewijzen

Het voorleggen van officiële documenten is de algemene regel, maar 
er bestaan 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 aantonen.18 Deze bewijzen gelden 
alleen in geval van onmogelijkheid om officiële documenten in te leveren 
en zijn onderworpen aan de discretionaire beoordeling van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Om als geldig te worden beschouwd, moeten 
de «andere bewijzen» van de familieband «een reeks van voldoende 
ernstige en overeenstemmende aanwijzingen» vormen, die het mogelijk 
maken het bestaan van de beweerde familieband aan te tonen.19

• 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 per-
soonlijke 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 be-
schikken, 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 (bv. diploma-
tieke of consulaire posten, het Commissariaat-generaal 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 wijzigings- en 
opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging, B.S. 2 juli 2009.

18 Art. 12bis § 5 van de vreemdelingenwet.
19 De omzendbrief geeft een lijst, bij wijze van voorbeeld, van «andere bewijzen»; «andere bewijzen van de afstam-
mingsband», met name: geboorteakte, geboortecertificaat, geboorteattest; huwelijksakte die is opgesteld door de Bel-
gische 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.  
« Andere bewijzen van de huwelijksband of het partnerschap», met name: akte van traditioneel huwelijk, indien een akte 
van een burgerlijk huwelijk niet kan worden voorgelegd; notariële akte, gehomologeerd door de bevoegde overheid; 
religieuze akte; nationale identiteitskaart die de huwelijksband of het partnerschap vermeldt; uittreksel van huwelijksakte 
of partnerschapsakte; vervangend vonnis. (Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzi-
gings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging, B.S. 2 juli 2009).
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Als dergelijke bewijzen niet kunnen worden voorgelegd, kan de 
Belgische overheid een informatief gesprek plannen of een onder-
zoek instellen, als dit noodzakelijk wordt geacht om de geldigheid 
van de feiten of documenten in kwestie te verifiëren.20 Het gesprek 
is meer bedoeld om uit te maken of de familieband (of het partner-
schap) werkelijk bestaat, terwijl het aanvullende onderzoek, in dit ge-
val de DNA-test, het bewijs van aanverwantschap beoogt.

In de praktijk stelt de Belgische overheid voor om de DNA-test uit te 
voeren eens de buitenlandse geboorteakten zijn geweigerd. De wet 
bepaalt nochtans dat men in principe slechts in laatste instantie tot 
de DNA-test mag overgaan nadat er getracht is andere bewijsmid-
delen aan te voeren. 

 
Adoptie 

In het kader van gezinshereniging van begunstigden van internationale 
bescherming ligt de adoptiekwestie bijzonder gevoelig. Immers, vele 
gezinnen hebben geadopteerde kinderen.

Als de adoptie van deze kinderen tot stand is gekomen via een adop-
tieakte of een adoptievonnis in het buitenland, zullen deze documen-
ten opgestuurd worden naar de Belgische overheden voor erkenning.1 
De procedure zal daarna verschillen naargelang het land het Verdrag 
van Den Haag betreffende de adoptie al dan niet ondertekend heeft.2 
De procedure is over het algemeen onzeker en tijdsrovend.

Echter, vaak worden weeskinderen in noodsituaties in families opge-
vangen 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. Wanneer het om een familielid gaat, is een 
adoptie in bepaalde gevallen alsnog mogelijk. Indien dit niet zo is, is 
in bepaalde omstandigheden een aanvraag tot een humanitair visum 
mogelijk (zie kader pagina 10).

Voor meer informatie over adoptie, raadpleeg de websites www.just.
fgov.be, www.kindengezin.be en www.adoptions.be.
1 In België is de Federale Centrale Autoriteit (FOD Justitie) bevoegd voor het erkennen en 
registreren van buitenlandse rechterlijke beslissingen inzake adopties.
2 Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de sa-
menwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, B.S. 6 juni 2005.

20 Art. 12bis § 6, lid 2 van de vreemdelingenwet.

http://www.just.fgov.be
http://www.just.fgov.be
http://www.kindengezin.be
http://www.adoptions.be
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DNA-test

Bij gebrek aan geldige bewijzen, zal de Dienst Vreemdelingenzaken u 
en uw betrokken familieleden voorstellen om een DNA-test te laten 
uitvoeren om 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 re-
sultaten 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 be-
trokken personen geen kennis hadden. Bovendien is de kostprijs van 
deze procedure hoog (200 € per persoon die getest moet worden).

De DNA-test mag uitgevoerd worden na de schriftelijke toestem-
ming van betrokken volwassen familieleden.

In België wordt de bloedafname gedaan in het Erasmusziekenhuis in 
Brussel. In het buitenland is de Belgische diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de bloedafname van de 
familieleden.

Hoewel men gerechtelijk beroep kan instellen tegen de beslissingen 
van de overheid die de geldigheid van de voorgelegde buitenland-
se documenten weigert te erkennen, zijn de DNA-testen vaak nog 
een snelle weg om een gezinshereniging te bewerkstelligen. In de 
praktijk, wanneer er een twijfel bestaat over de geldigheid van neer-
gelegde documenten, weigert de Belgische overheid om een visum 
toe te kennen onder het voorbehoud dat een DNA-test wordt uitge-
voerd. In geval van een positief resultaat wordt het visum automa-
tisch toegekend.

Om de DNA-procedure op te starten, ondertekenen de betrokken 
familieleden eerst een toestemmingsformulier (Bijlage 2bis) bij de am-
bassade. Dit formulier wordt vervolgens doorgestuurd naar de Dienst 
Vreemdelingenzaken, die dan met u contact opneemt om eveneens 
een toestemmingsformulier (Bijlage 3) te ondertekenen.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal u uitnodigen voor een informa-
tiesessie over het verloop van de procedure. Eerst wordt u ver-
zocht de test te betalen aan het ziekenhuis (200 € per afname en 
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per persoon) en een kopie van het betalingsbewijs aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken over te maken. Deze neemt dan contact op 
met de diplomatieke post om de bloedafname van uw familieleden 
te laten uitvoeren. De bloedstalen worden per diplomatieke 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 u betaald worden, 
ongeacht of het resultaat positief of negatief is.

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 meegedeeld, die u ervan in ken-
nis stelt. De gegevens van de test zullen enkel en alleen gebruikt 
worden in het kader van deze procedure en worden door het labo-
ratorium bijgehouden in geval er een tegenexpertise moet worden 
ingesteld.
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HOOFDSTUK 4

Behandeling van 
het volledig dossier: 
termijn en procedure

Wanneer alle vereiste documenten gelegaliseerd en vertaald zijn, 
en overhandigd en toegevoegd werden aan het dossier, wordt het 
dossier als volledig beschouwd. Uw familielid ontvangt dan van de 
ambassade of het consulaat een bewijs van indiening van uw 
aanvraag (Bijlage 15quinquies) en uw dossier wordt aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken overhandigd voor onderzoek.
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Op het bewijs van indiening staat het dossiernummer vermeld. Met 
dit nummer kunt u de behandeling van uw visumaanvraag volgen op 
de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).

De datum die vermeld staat op het bewijs van indiening bepaalt een 
termijn van 9 maanden waarbinnen de Belgische overheid een be-
sluit moet nemen over de visumaanvraag. Wanneer het om een com-
plex  dossier gaat of wanneer er een onderzoek in het kader van een 
schijnhuwelijk wordt gevoerd, kan deze termijn door middel van een 
gemotiveerde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken 2 maal 
met 3 maanden worden verlengd. Wanneer na het verstrijken van de 
termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, geen beslissing is geno-
men, wordt het visum automatisch toegekend.21

Procedurekosten voor gezinshereniging
Een gezinsherenigingsprocedure in België is zeer duur. Bij de vaste 
kosten, bepaald door de Belgische overheid, komen deze van de lo-
kale overheid die sterk kunnen variëren.

Een aanvraag tot een visum naar België bedraagt 180 €/persoon en 
de legalisering van een document door de Belgische overheid 20 € 
(vaste kosten, ongeacht het land waarin de aanvraag wordt ingediend, 
tarieven op 1 juni 2016). De kosten voor een paspoort, vertaling en 
legalisering van documenten, het honorarium van de artsen (voor het 
medisch attest en DNA-onderzoek) variëren echter van land tot land. 
Daarbij komen nog de kosten van de reis naar de ambassade, het 
verblijf in het land van verblijf en de vliegtuigtickets.

21 Art. 12bis, § 2, lid 3, 5 en 6 van de vreemdelingenwet.

http://www.dofi.fgov.be
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HOOFDSTUK 5

Beslissing

Het is de Dienst Vreemdelingenzaken die bepaalt of aan de voorwaar-
den verbonden aan het visum is voldaan. Bij een positieve beslis-
sing ontvangen de familieleden een visum type D met vermelding  
«gezinshereniging». In principe wordt de beslissing verzonden 
de dag waarop ze is genomen. Soms gebeurt het echter dat de 
Belgische diplomatieke post deze pas een paar dagen later ontvangt. 
Zodra de ambassade de beslissing heeft ontvangen, zal ze contact 
opnemen met de familieleden om het visum af te leveren.

Het visum type D geeft recht op een verblijf in België van lange 
duur (meer dan drie maanden). Met het visum kan u via andere 
Schengenlidstaten naar België reizen of zich naar één van de an-
dere Schengenlidstaten begeven voor een totale duur van maximaal 
3 maanden over een periode van 6 maanden. Het visum zal een 
maximale geldigheidsduur hebben van één jaar.
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De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot toekenning van 
het visum is geldig voor 6 maanden. Het is dus belangrijk dat u het 
visum ophaalt vóór het verstrijken van deze termijn.

Behandelingstermijn voor visumaanvragen  
(1 juni 2016):1 

• visum gezinshereniging: verplicht 9 maanden (eventueel 2 maal met 
3 maanden verlengd) vanaf de datum op het attest van indiening;

• humanitair visum: gemiddeld 7 maanden.
 
Deze behandelingstermijn voor humanitaire visumaanvragen moet 
niet strikt genomen worden. Hij wordt ter informatie gegeven en is 
afhankelijk van de complexiteit van het dossier.
1 Zie de website van Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be. 

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 bestaat of wanneer de voorwaarde van huisves-
ting, ziekteverzekering of bestaansmiddelen van toepassing is maar 
niet vervuld is.1

Indien u het statuut heeft van erkend vluchteling of van subsidiair be-
schermde in België, en de bloed- of aanverwantschapsbanden met 
uw familieleden al bestonden vóór u België bent binnengekomen, mag 
de negatieve beslissing niet uitsluitend worden gebaseerd op het ont-
breken van de officiële gelegaliseerde documenten die de bloed- of 
aanverwantschapsbanden aantonen.2 

De beslissing tot weigering moet worden gemotiveerd en bekend ge-
maakt aan de betrokken persoon.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het visum weigert toe te ken-
nen, kan de betrokken persoon een beroep tot nietigverklaring voor 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen binnen de 30 da-
gen na kennisgeving van de beslissing. In sommige gevallen kan bo-
vendien een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk-
heid worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Indien de reden van weigering verband houdt met het verzoek tot er-
kenning van de buitenlandse authentieke akten, kan een beroep voor 
de rechtbank van eerste aanleg worden aangetekend op grond van 
het internationaal privaatrecht.

Indien het visum wordt geweigerd, kan u ook een nieuwe visumaan-
vraag indienen wanneer er nieuwe elementen aan het dossier kunnen 
worden toegevoegd. 
1 Art. 11 § 1 en art. 74/20 § 1 en art. 74/21, lid 1 van de vreemdelingenwet.
2 Art. 11, lid 2 van de vreemdelingenwet.

http://www.dofi.fgov.be


31GezinshereniGinG met beGunstiGden van internationale bescherminG in belGië

HOOFDSTUK 6

Statuut van de 
familieleden in België en 
verlenging 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 woont.22 De ge-
meente zal ze inschrijven in het vreemdelingenregister en ze een elek-
tronische kaart A (gelijkwaardig aan het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister – beperkte duur) uitreiken, geldig voor één 
jaar en verlengbaar.

22 Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelin-
gen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, B.S. 4 juli 2007.
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Voorafgaand aan elke inschrijving in het register controleert de ge-
meente de effectieve verblijfplaats. In afwachting van hun elektro-
nische kaart A ontvangen de leden van uw familie een «Bijlage 15».

Gedurende 5 jaar, zal de elektronische kaart A met één jaar ver-
lengd worden indien het familielid nog steeds voldoet aan de voor-
waarden voor gezinshereniging (beperkt en voorwaardelijk verblijf).23

Het familielid moet deze verlenging aanvragen bij de gemeente van 
uw verblijfplaats tussen de 45ste en de 30ste dag voor de vervaldag van 
de kaart. De gemeente stelt de Dienst Vreemdelingenzaken hiervan 
in kennis, die zal nagaan of de voorwaarden tot gezinshereniging nog 
steeds vervuld zijn. De gemeente controleert ook of het familielid nog 
steeds met u samenwoont. In geval van verhuizing waarschuwt u de 
gemeente.

Vader en moeder van een NBMV
Als u de vader of moeder bent van een NBMV die een internationale 
bescherming geniet, is de voorwaarde van stabiele, regelmatige en 
toereikende bestaansmiddelen evenmin van toepassing op het mo-
ment van de verlenging van uw verblijfskaart, behalve bij de omzetting 
van het verblijf van beperkte duur (A-kaart) naar een verblijf van onbe-
perkte duur (B-kaart).1

1 Grondwettelijk Hof, arrest van 26 september 2013, No. 121/2013, B-28/6

 
Na afloop van deze periode van vijf jaar, kan een onbeperkt ver-
blijfsrecht verkregen worden (elektronische kaart B – gelijkwaar-
dig aan het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister), 
indien er nog steeds voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 
bepaald in artikel 10 (bijv. samenwoonst, of voldoende bestaans-
middelen indien dit een voorwaarde was op het ogenblik van de 
toekenning van het visum). Indien dit niet het geval is, weigert 
de Dienst Vreemdelingenzaken het onbeperkt verblijfsrecht en 
wordt een nieuw verblijfsrecht van beperkte duur toegekend. Dit 
nieuw beperkt verblijfsrecht zal vernieuwd worden als aan alle 
volgende voorwaarden voldaan is:  (1) uw familielid beschikt over 
voldoende bestaansmiddelen, (2) uw familielid heeft een ziekte-
verzekering en (3) uw familielid vormt geen gevaar voor de open-
bare orde of veiligheid.24

Opmerking: familieleden van begunstigden van internationale 
bescherming zullen nooit een onbeperkt verblijf kunnen verwer-
ven vooraleer de internationale beschermde zelf een onbeperkt 
verblijf heeft verworven.

23 Art. 13, lid 3 van de vreemdelingenwet
24 Art. 13, lid 3 van de vreemdelingenwet



33GezinshereniGinG met beGunstiGden van internationale bescherminG in belGië

De leden van uw familie die u in België komen vervoegen, verkrijgen 
niet (automatisch) de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingssta-
tus. Zij hebben echter de mogelijkheid om een asielaanvraag in hun 
naam in te dienen. Deze aanvraag zal in het licht van de inhoud van 
uw asielaanvraag onderzocht worden.

Intrekking of weigering tot verlenging van de 
verblijfsvergunning
Tijdens de eerste 5 jaren van het verblijf in België, zullen uw familieleden 
moeten bewijzen dat de voorwaarden tot gezinshereniging nog steeds 
vervuld zijn. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is dat uw 
familieleden niet langer aan de voorwaarden voldoen, kan hij een be-
slissing nemen om een einde te stellen aan het verblijf van de familiele-
den en de verblijfskaart intrekken. Dat zou het geval kunnen zijn, als zij:1 

• niet meer voldoen aan de voorwaarden die werden gesteld aan de 
toekenning van het visum;

• 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;

• het huwelijk, het partnerschap of de adoptie alleen voor de toe-
gang tot of het verblijf in België hebben afgesloten.

Er kan ook een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht indien u 
of uw familielid (de aanvrager) valse of misleidende informatie (of ver-
valste documenten) heeft gebruikt in het kader van de gezinshereni-
gingsprocedure, of wanneer u of uw familielid fraude heeft gepleegd 
of andere onwettige middelen heeft gebruikt die hebben bijgedragen 
tot het verkrijgen van het verblijf.2 

In bepaalde gevallen kan uw verblijfsrecht als begunstigde van inter-
nationale bescherming worden beëindigd of ingetrokken.3 Er kan in 
dat geval ook een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van uw 
familieleden.4 

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 voorwaar-
den tot gezinshereniging nog altijd vervult.5 

Aldus kan de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfstitel van een fa-
milielid bijvoorbeeld intrekken wanneer het familielid niet meer met u 
samenwoont of wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarde van 
stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen.

Opgelet, ook op het moment van de verlenging van de verblijfs-
kaart van uw familieleden bent u vrijgesteld van de voorwaarden van 
stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, voldoende 
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huisvesting en ziekteverzekering wanneer de aanvraag tot gezinsher-
eniging werd ingediend binnen de termijn van één jaar na de toeken-
ning van uw beschermingsstatus en als de band met uw familieleden 
reeds bestond voor uw aankomst in België. 

Wanneer de inkomensvoorwaarde van toepassing is op de verlenging, 
is de Dienst Vreemdelingenzaken ook verplicht om de bijdragen van 
andere familieleden aan het inkomen van het huishouden in aanmer-
king te nemen.6

Bovendien bepaalt de wet dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij een 
beslissing om de verblijfskaart in te trekken ook rekening moet houden 
met de aard en de hechtheid van de gezinsband, de duur van het 
verblijf in België en de familiale, culturele en sociale banden met het 
land van herkomst.7

Ook moet de overheid rekening houden met de situatie van slachtof-
fers van familiaal geweld, die de woonst hebben verlaten en nood 
hebben aan bescherming.8

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsvergunning van uw 
familielid intrekt en een bevel om het grondgebied te verlaten (of een 
bevel tot terugbrenging) afgeeft, ontvangt uw familielid 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 uw familielid een «Bijlage 
37». Hiertegen kan uw familielid beroep aantekenen voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen binnen 30 dagen vanaf de kennis-
geving. Uw familielid ontvangt dan een «Bijlage 35» in afwachting van 
de beslissing over het beroep. Dit verblijfsdocument is maandelijks 
verlengbaar.
1 Art. 11, §2, van de vreemdelingenwet.
2 Art. 74/20, §2, lid 1 en 74/21, lid 2 van de vreemdelingenwet.
3 Zie voorwaarden artikel 11, §3, lid 1 tot lid 3 van de vreemdelingenwet.
4 Art. 11, §3, lid 4 van de vreemdelingenwet.
5 Art. 11 § 2, lid 3 en art. 74/20 § 4 van de vreemdelingenwet.
6 Art. 16, 1 a van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het 
recht op gezinshereniging, Pb.L. 3 oktober 2003, afl. 251, 12.
7 Art. 11 § 2, lid 5 en art. 74/20, §2, lid 2 en art. 74/21, lid. 4 van de vreemdelingenwet.
8 Art. 11 § 2, lid 4 van de vreemdelingenwet.
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HOOFDSTUK 7

Het organiseren  
 van de reis

Na de positieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om 
aan uw 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 familie-
leden, in het bijzonder aan niet-begeleide minderjarigen.25

25 Voor meer informatie, zie de website van IOM: http://avrr.belgium.iom.int/en/other-projects/family-reunification.html.
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Verder verstrekken bepaalde instellingen gunstige leningen om de 
reis van de familieleden in het kader van een gezinshereniging te fi-
nancieren. CREDAL kan leningen toestaan voor zij die in het Waals 
Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

CREDAL 

COOPÉRATIVE DE CRÉDIT ALTERNATIF

 
GROUPE CREDAL

Place de l’Université 16 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tel. 010 48 33 50 
Fax 010 48 33 59 
credal@credal.be

www.credal.be

ANTENNE BRUXELLES

Centre Dansaert 
Rue d’Alost 7 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 213 38 31 
Fax 02 213 37 01

ANTENNE CHARLEROI

Rue Monceau-Fontaine 42 box 18 
6031 Monceau-sur-Sambre 
Tel. 071 32 81 32 
Fax 071 32 81 32

ANTENNE LIÈGE

Rue Pierreuse 25 
4000 Liège 
Tel. 04 221 11 74

ANTENNE NAMUR

Rue du Lombard 2 
5000 Namur 
Tel. 081 84 94 70

http://www.credal.be
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Eens in België aangekomen, moeten de leden van uw familie ver-
schillende inschrijvingen vervullen. Behalve de absoluut noodzake-
lijke 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 zul-
len pas gelden wanneer uw familieleden beschikken over een eigen 
nationaal nummer.

U moet weten dat elke instantie in België gerechtigd is om de geldig-
heid van de buitenlandse authentieke akten, die ze wordt voorgelegd, 
te erkennen.26 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.

26 Art. 27 § 1 Wetboek Internationaal Privaatrecht.

HOOFDSTUK 8

Aankomst in België:  
de verschillende inschrijvingen
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HOOFDSTUK 9

Meer 
informatie

U wenst meer informatie over de gezinshereniging met begunstigden 
van internationale bescherming in België? Neem dan contact op met 
uw sociale hulpverlener, met één van de partnerorganisaties van het 
BCHV in uw buurt of met uw advocaat.

Ook langs volgende wegen kunt u nuttige inlichtingen inwinnen over 
gezinshereniging:

• Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be

• FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be

• Kruispunt Migratie-Integratie (in het Nederlands):  
www.kruispuntmi.be  

• Association pour le droit des étrangers (in het Frans):  
www.adde.be

http://www.dofi.fgov.be
http://diplomatie.belgium.be/nl
http://www.kruispuntmi.be/
http://www.adde.be/
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ACCUEIL ET PROMOTION DES 
IMMIGRÉS

Rue Léon Bernus 35 B 
6000 Charleroi 
Tel. 071 31 54 00 
Fax 071 31 33 70 
secretariat@apicharleroi.be

AIDE AUX PERSONNES 
DÉPLACÉES

Rue Jean d’Outremeuse 93  
4020 Liège 
Tel. 04 342 14 44 
Fax 04 340 00 90 
af.bastin@aideauxpersonnesdeplacees.
be 

Rue des Belneux 4  
7000 Mons 
Tel. 0478 02 19 90 
apd.anneroulet@gmail.com 

Maison d’accueil Dominique Pire 
Rue Père Damien 14 
7090 Braine-le-Comte 
Tel. 067 63 60 29 et 0478 02 19 90  
apd.anneroulet@gmail.com 

Rue Saint-Nicolas 84 
5000 Namur 
Tel. 081 83 39 51 et 0492 73 19 75 
d.bouchat@aideauxpersonnesdepla-
cees.be 

www.aideauxpersonnesdeplacees.be

CAP MIGRANTS ASBL

Rue de Fétinne 98 
4020 Liège 
Tel. 04 222 36 16 
Fax 04 342 47 77 
capmigrants@skynet.be

CENTRE DES IMMIGRÉS 
NAMUR-LUXEMBOURG

Place l’Illon 13 
5000 Namur 
Tel. 081 22 42 86 
Fax 081 41 48 98 
namur@cinl.be 
www.cinl.be

Espace Didier 42 
6700 Arlon 
Tel. 063 43 00 30 
arlon@cinl.be

Avenue du Monument 8A1  
6900 Marche-en-Famenne 
Tel. 084 45 68 08 
servicesocial.mn@gmail.com

Rue de l’Ancienne Gare 20  
6880 Bertrix 
Tel. 061 29 25 18 
Fax 061 29 25 19 
Luxembourg.cinl@gmail.com. 

ESPACE 28 ASBL 
Rue du Centre 81 
4800 Verviers 
Tel. 087 34 10 53 
Fax 087 34 09 61 
www.espace28.be

Voornaamste partnerorganisaties van het Belgisch 
Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV)

mailto:secretariat%40apicharleroi.be?subject=
mailto:af.bastin%40aideauxpersonnesdeplacees.be?subject=
mailto:af.bastin%40aideauxpersonnesdeplacees.be?subject=
mailto:apd.anneroulet%40gmail.com?subject=
mailto:apd.anneroulet%40gmail.com?subject=
mailto:d.bouchat%40aideauxpersonnesdeplacees.be?subject=
mailto:d.bouchat%40aideauxpersonnesdeplacees.be?subject=
http://www.aideauxpersonnesdeplacees.be
mailto:capmigrants@skynet.be
mailto:namur@cinl.be
http://www.cinl.be/
mailto:arlon@cinl.be
mailto:servicesocial.mn%40gmail.com?subject=
mailto:Luxembourg.cinl%40gmail.com?subject=
http://www.espace28.be
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CENTRES RÉGIONAUX 
D’INTÉGRATION 

Centre d’Action Interculturelle de la 
Province de Namur (CAI), à Saint-
Servais: www.cainamur.be

Centre Régional de Verviers pour 
l’Intégration (C.R.V.I.), à Verviers:  
www.crvi.be 

Centre Régional d’Action interculturelle 
de la Région du Centre (Ce.R.A.I.C), à 
La Louvière: www.ceraic.be 

Centre Interculturel de Mons-Borinage 
(C.I.M.B.), à Saint-Ghislain:  
www.cimb.be 

Centre Régional d’Intégration du 
Brabant-Wallon (C.R.I.B.W.), à 
Nivelles: www.cribw.be 

Centre Régional d’Intégration des 
Personnes Étrangères de Liège 
(C.R.I.P.E.L.), à Liège: www.cripel.be 

Centre Régional d’Intégration de 
Charleroi (C.R.I.C.), à Gilly:  
www.cricharleroi.be 

Centre Régional d’Intégration de la 
province de Luxembourg (CRILUX), à 
Bourdon: info@crilux.be

www.discri.be

BELGISCHES ROTES KREUZ

Hillstrasse 7 
4700 Eupen 
Tel. 087 76 59 71 
info-integration@roteskreuz.be 
www.roteskreuz.be

SOCIALE DIENST VAN DE SOCIA-
LISTISCHE SOLIDARITEIT (SESO)

Parmastraat 26-28 
1060 Brussel 
Tel. 02 533 39 84 
Fax 02 534 62 26 
info@sesoweb.org 
www.sesoweb.org/seso

Afdelingen in Gent, Aalst, Roeselare, 
Menen en Charleroi.

CONVIVIAL

Rue du Charroi 33-35 
1190 Bruxelles 
Tel. 02 503 43 46 
Fax 02 503 19 74 
info@convivial.be 
www.convivial.be 

CARITAS INTERNATIONAL

Liefdadigheidsstraat 43 
1210 Brussel 
Tel. 02 229 36 11 
Fax 02 229 36 36 
infonl@caritasint.be 
www.caritas-int.be

MYRIA - FEDERAAL 
MIGRATIECENTRUM

Koningstraat 138 
1000 Brussel 
Tel. 02 212 30 00 
Fax 02 212 30 30 
myria@myria.be 
www.myria.be 

http://www.cainamur.be
http://www.ceraic.be
http://www.cimb.be
http://www.cribw.be
http://www.cripel.be
http://www.cricharleroi.be
mailto:info%40crilux.be?subject=
http://www.discri.be
mailto:info-integration%40roteskreuz.be?subject=
http://www.roteskreuz.be
mailto:info@sesoweb.org
http://www.sesoweb.org/seso
mailto:info@convivial.be
http://www.convivial.be/
mailto:infonl%40caritasint.be?subject=
http://www.caritas-int.be/
mailto:myria%40myria.be?subject=
http://www.myria.be
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REGIONAAL INTEGRATIECENTRUM 
FOYER

Corr.: Werkhuizenstraat 25 
Activ.: Mommaertstraat 22 
1080 Brussel 
Tel. 02 414 04 53 
Fax 02 414 16 97 
www.foyer.be

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 

Cansstraat 12 
1050 Brussel 
Tel. 02 512 80 80 
Fax 02 512 70 30 
csp.psc@skynet.be 
www.csp-psc.be

CROIX ROUGE DE BELGIQUE – 
SERVICE TRACING

Rue de Stalle 96 
1180 Bruxelles 
Tel. 02 371 31 58 
service.tracing@croix-rouge.be 
www.croix-rouge.be

RODE KRUIS VLAANDEREN – 
DIENST TRACING

Motstraat 40 
2800 Mechelen 
Tel. 015 44 35 17 
 015 44 35 23 
 015 44 35 24 
 015 44 35 25 
Fax 015 44 36 19 
tracing@rodekruis.be 
info@rodekruis.be 
www.tracing.rodekruis.be

STEUNPUNT ASIEL & MIGRATIE VZW 
Sint-Romboutskerkhof 1 
2800 Mechelen 
Tel. 015 34 07 88 
 015 33 07 28 
Fax 015 34 07 90 
www.vluchtelingendienst.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE &  
INBURGERING

Afdelingen in de provincies Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel en 
Antwerpen:

zie www.integratie-inburgering.be

Hoofdzetel 
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C – bus 212 
1000 Brussel 
Tel. 02 205 00 50 
Fax 02 205 00 60

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJN 

Afdelingen in de provincies Limburg, 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Brussel: 

zie www.caw.be 

Voornaamste partners: 

Adviescentrum Migratie – CAW 
Antwerpen

Lange Stuivenbergstraat 54-56  
2060 Antwerpen  
Tel. 03 235 34 05  
Fax 03 272 20 85  
adviescentrum.migratie@cawantwer-
pen.be 

http://www.foyer.be/
mailto:csp.psc@skynet.be
http://www.csp-psc.be/
mailto:service.tracing@redcross-fr.be
http://www.croix-rouge.be/
mailto:tracing%40rodekruis.be?subject=
mailto:info%40rodekruis.be?subject=
http://tracing.rodekruis.be/
http://www.vluchtelingendienst.be
http://www.integratie-inburgering.be
http://www.caw.be
mailto:adviescentrum.migratie%40cawantwerpen.be?subject=
mailto:adviescentrum.migratie%40cawantwerpen.be?subject=
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Transithuis Gent – CAW Oost-Vlaanderen

Oude Houtlei 124 
9000 Gent 
Tel. 09 265 04 20 
onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be 

CAW Noord-West-Vlaanderen 
 
Onthaal Oostende 
Hospitaalstraat 35 
8500 Oostende 
Tel. 059 59 21 21  
onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be 

mailto:onthaal.gent%40cawoostvlaanderen.be?subject=
mailto:onthaal.oostende%40cawnoordwestvlaanderen.be?subject=
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Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV)

Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel)
Tel 02/537.82.20 - Fax 02/537.89.82

www.cbar-bchv.be - info@cbar-bchv.be




