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Bijlage: Aanbevelingen
FOCUS: Humanitaire visa
Titel

Ontwikkeling

1/2017
Duidelijkheid verschaffen over
de cijfers humanitaire visa

Myria beveelt aan: meer duidelijkheid te verschaffen over de cijfers en Staatssecretaris voor Asiel en
de categorieën van mensen die er beroep op konden doen. Door geen Migratie, Dienst Vreemdelingenonderscheid te maken tussen de verschillende categorieën is er geen zaken
transparant beleid, noch voor het publiek en voor het parlement, en noch
voor de aanvragers die in het ongewisse blijven over waarom bepaalde
groepen of personen wel een visum bekomen en anderen in gelijkaardige
situaties niet.

Titel

Ontwikkeling

2/2017
Objectiveren van de
afleveringscriteria voor
humanitaire visa, na
parlementair debat

Myria beveelt aan om de aflevering van humanitaire visa zo veel mogelijk te Staatssecretaris voor Asiel en
objectiveren, zowel in het belang van het beleid van België als in het belang Migratie, Federaal parlement
van de aanvragers zelf. Zij moeten kunnen inschatten aan welke houding
van de overheid ze zich mogen verwachten. Zonder die duidelijkheid is er
immers een indruk van willekeur.

Bestemmeling

Bestemmeling

Myria beveelt in dat verband ook aan een parlementair debat te organiseren
over de categorieën van vluchtelingen waarvoor de regering reddingsacties
organiseert of steunt.
Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

3/2017
Faciliteren van de toegang tot
de humanitaire visaprocedure

Myria beveelt aan de toegang tot de humanitaire visumprocedure te
faciliteren:
- vaker toe te staan de aanvraag in te laten dienen door een derde of per
post bij de ambassade, en de mogelijkheid voorzien de aanvraag te laten
indienen door een familielid in België;
- bijzonder kwetsbare personen van de betaling van de visum fee en
de administratieve bijdrage vrij te stellen of minstens de bedragen te
verminderen voor deze personen;
- een maximale behandelingstermijn wettelijk te verankeren (voor
aanvragen lang verblijf);
- soepel te zijn bij de aanvaarding en beoordeling van de voorgelegde
documenten ter bewijs van de gezinsbanden, de afhankelijkheidsbanden
met de familieleden in België en de precaire en geïsoleerde situatie in
het herkomstland;
- praktische en duidelijke richtlijnen omtrent de humanitaire visumprocedure
te voorzien op de ambassades die voortdurend geactualiseerd worden bij
praktijkwijzigingen, zowel voor het personeel op de ambassade, als voor
de personen die zich komen aanbieden, en dat in hun taal.

Staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, Minister van
Buitenlandse Zaken, Dienst
Vreemdelingenzaken

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

4/2017
Beslissingen humanitaire
visa zorgvuldig afwegen en
motiveren

Myria beveelt aan: een zorgvuldige afweging en motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken
beslissingen om onnodige (beroeps)procedures te vermijden.

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

5/2017
Faciliteren van het verblijf
van familieleden die in België
verblijven via een humanitair
visum

Myria beveelt aan (het verblijf na) de aankomst van de familieleden in België
te faciliteren, door:
- een permanent verblijfsrecht na verloop van tijd wettelijk te verankeren
naar analogie met de bepalingen op grond van gezinshereniging;
- een schorsend beroep bij de RvV te voorzien tegen beslissingen tot
intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht naar analogie met de
bepalingen op grond van gezinshereniging;
- het recht op arbeid mogelijk te maken voor personen die met een
humanitair visum naar België komen, door hun categorie toe te voegen
in het KB van 9 juni 1999;
- een procedure voorzien om de registratie van de verwantschap in het
rijksregister wel mogelijk te maken, ook al worden er geen officiële akten
neergelegd.

Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken, Federaal
parlement
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Bijlage

Titel

Ontwikkeling

6/2017
Humanitaire redenen in
rekening brengen bij de
procedure gezinshereniging

Myria beveelt aan dat humanitaire overwegingen standaard in rekening Staatssecretaris voor
worden genomen bij de procedure gezinshereniging, zoals de richtlijn Asiel en Migratie, Dienst
gezinshereniging toelaat. Als deze soepel verloopt, zijn minder mensen Vreemdelingenzaken
verplicht een toevlucht te nemen tot de onzekere humanitaire visumprocedure.

Bestemmeling

Hoofdstuk 4: Internationale bescherming
Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

7/2017
Situatie in Griekenland, Italië
en Turkije

Myria beveelt aan:
- Onafhankelijke monitoring van de grondrechtensituatie in Griekenland
en Italië te voorzien, alsook in Turkije;
- alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de soms
mensonwaardige situaties;
- een grondig onderzoek van de reeds gemelde gondrechtenschendingen.

Belgische vertegenwoordiging
bij de Europese instellingen,
Federale regering,
Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

8/2017
Geen Dublintransfers
indien geen garanties voor
kwaliteitsvolle opvang en
procedure

Myria beveelt aan geen Dublintransfers door te voeren naar Griekenland of
andere landen waar en zolang kwaliteitsvolle opvang en asielprocedures
niet gegarandeerd zijn.

Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

9/2017
Opvoeren relocatieinspanningen

Myria beveelt aan de relocatie-inspanningen op te voeren door te streven naar Federale regering,
een uitvoering van de volledige quota, bijvoorbeeld door de nationaliteiten Staatssecretaris voor
die in aanmerking komen uit te breiden.
Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

10/2017
Veilige landen

Myria beveelt aan geen asielzoekers terug te sturen naar landen die niet in
rechte en in feite kunnen worden beschouwd als veilig.

Federale regering,
Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

11/2017
Eenheid van het gezin en
Dublin

Myria beveelt aan geen asielzoekers terug te sturen naar Turkije of andere
derde landen als ze zich in het kader van de Dublinverordening kunnen
herenigen met gezinsleden elders in de EU. De eenheid van het gezin moet
voorop staan, ook bij de herschikking van de Dublinverordening.

Federaal parlement, federale
regering, Staatssecretaris
voor Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

12/2017
Omzetting Europees recht dat
onderzoek van individuele
situatie bij gezinshereniging
vereist

Myria beveelt aan artikel 17 van de gezinsherenigingsrichtlijn correct om te
zetten in de vreemdelingenwet: zo moet DVZ elke beslissing van weigering
van een gezinshereniging individueel motiveren, rekening houdend met de
aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon.

Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken, Federaal
Parlement

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

13/2017
Tegemoetkomingen
voor personen met een
handicap opnemen in de
inkomensvoorwaarde
gezinshereniging

Myria beveelt aan de huidige praktijk die personen met een handicap Staatssecretaris voor
discrimineert in hun recht op gezinshereniging op te heffen, door in de Asiel en Migratie, Dienst
vreemdelingenwet de tegemoetkomingen van personen met een handicap Vreemdelingenzaken
expliciet op te nemen als toegelaten inkomen voor de beoordeling van
stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen.

Hoofdstuk 5: Gezinshereniging

Hoofdstuk 6: Economische migratie
Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

14/2017
Omzetting en voldoende
middelen voorzien richtlijn
2014/54

Myria beveelt aan om de richtlijn 2014/54 over het vrij verkeer van
werknemers correct om te zetten en om de adviserende organen die
aangeduid werden om de opdracht uit te voeren van voldoende financiële
middelen te voorzien.

Minister van Werk, Binnenlandse
Zaken, Staatssecretaris
voor Asiel en Migratie
Staatssecretaris Gelijke Kansen
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Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

15/2017
Monitoring verblijf,
intrekkingen en
verwijderingen van EUonderdanen

Myria beveelt aan om cijfers over het EU-onderdanen in België bij te houden
en ter beschikking te stellen: het verblijf (per reden), de intrekkingen
(per reden), afgeleverde bevelen om het grondgebied te verlaten en
verwijderingen.

Minister van Binnenlandse
Zaken, Minister van Werk,
Minister van Sociale Zaken,
Dienst Vreem-delingenzaken,
Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

16/2017
Case-to-case beoordeling
intrekking verblijf EU-burgers

Myria wil eraan herinneren dat DVZ in het verblijfsrecht van EU-onderdanen Staatssecretaris voor
die sociale bijstand ontvangen niet automatisch mag intrekken. Hun situatie Asiel en Migratie, Dienst
moet geval per geval beoordeeld worden. Myria vraagt ook dat de noties Vreemdelingenzaken
‘voldoende bestaansmiddelen’ en een ‘reële kans om werk te vinden’
geïnterpreteerd worden volgens de vrijverkeersrichtlijn en de Europese
rechtspraak.

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

17/2017
Voorkomen van praktische
belemmeringen van het
recht op vrij verkeer voor
werknemers

Myria beveelt aan om onnodige praktische belemmeringen op het vrij
verkeer, zoals te lange wachttermijnen op het niveau van de gemeenten
bij de aflevering van verblijfstitels voor EU-onderdanen en hun familie te
voorkomen. Het is eveneens aan te raden duidelijke richtlijnen en training
te voorzien voor personeel belast met het afhandelen van verblijfszaken
van EU-burgers.

Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, Dienst
Vreemdelingenzaken, Steden en
gemeenten

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

18/2017
Respect voor de medische
ethiek in de regelgeving over
de medische regularisatie

Myria beveelt aan in de regelgeving te voorzien dat de medische deontologie Federaal Parlement,
moet worden geëerbiedigd door artsen die adviezen uitbrengen in verband Staatssecretaris voor Asiel en
met medische regularisatie, en er meer bepaald de verplichting in op te Migratie
nemen om een patiënt die daarom verzoekt te onderzoeken alvorens eender
welk negatief advies uit te brengen over zijn gezondheidstoestand of over
de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst.

Titel

Ontwikkeling

19/2017
Organiseren van
onafhankelijke medische
onderzoeken op het niveau van
DVZ en RvV

Myria beveelt aan gebruik te maken van de mogelijkheid om onafhankelijke Federaal Parlement,
medische expertises te laten uitvoeren op het niveau van DVZ en een wettelijk Staatssecretaris voor Asiel en
kader te voorzien voor de onafhankelijke medische expertises tijdens de Migratie, DVZ
fase van het beroep bij de RvV.

Titel

Ontwikkeling

20/2017
Opschortend beroep met volle
rechtsmacht en volledige
bevoegdheid tegen de
weigering van de medische
regularisering

Myria beveelt aan een van rechtswege opschortend beroep met volle Federaal Parlement,
rechtsmacht in te voeren bij de RvV tegen negatieve beslissingen ten gronde Staatssecretaris voor Asiel en
van DVZ waarbij een verblijf om medische redenen wordt geweigerd en aan Migratie
de vreemdeling een voorlopig document toe te kennen tijdens de behandeling
van dit beroep (bijlage 35).

Titel

Ontwikkeling

21/2017
Opschortend beroep van
rechtswege tegen een BGV
indien de tenuitvoerlegging
waarschijnlijk mishandeling
mogelijk maakt

Myria beveelt aan een van rechtswege opschortend beroep bij de RvV te Federaal Parlement,
voorzien tegen een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) dat wordt Staatssecretaris voor Asiel en
afgegeven aan een vreemdeling wanneer de tenuitvoerlegging ervan een reëel Migratie
risico op onmenselijke en mensonterende behandeling inhoudt en tevens een
verlenging van het BGV toe te staan tijdens de behandeling van dat beroep.

Hoofdstuk 7: Regularisatie

Bestemmeling

Bestemmeling

Bestemmeling

Hoofdstuk 8: Nationaliteit
Titel

Ontwikkeling

22/2017
Talenkennis voor Belgische
nationaliteit beoordelen
zonder uitsluiting van
analfabeten

Myria beveelt aan in de wetgeving modaliteiten te voorzien om talenkennis Federaal Parlement, Minister
te evalueren die zijn aangepast aan een ongeletterd publiek (mondelinge van Justitie
proef met gekwalificeerde beoordelaars)

Bestemmeling
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Bijlage

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

23/2017
Consequent een
ontvangstbewijs afleveren en
beperking het onderzoek door
gemeenten

Myria beveelt aan dat gemeenten systematisch een ontvangstbewijs leveren
bij elk verklaring van nationaliteit, en hun beoordeling beperken tot het
gehele dossier zonder toevoeging van voorwaarden die niet voorzien zijn
in de wetgeving over geboorteakten.

Gemeentes
VVSG
VSGB
UVCW

Titel

Ontwikkeling

Bestemmeling

24/2017
Rekening houden met 5 jaar
werk wat betreft bewijs van
talenkennis, niet beperkt
tot de laatste 5 jaar voor de
aanvraag

Myria beveelt aan dat een periode van 5 jaar ononderbroken werk de Federaal Parlement, Minister
betrokkenen personen zou vrijstellen van de verplichting om hun taalkennis van Justitie
te bewijzen, ongeacht wanneer dit werk werd uitgevoerd (en niet uitsluitend
tijdens de periode die onmiddellijk voorafgaat aan de indiening van de
aanvraag zoals tegenwoordig het geval is).

Titel

Ontwikkeling

25/2017
Rekening houden met alle
soorten van verblijf voor de
berekening van het legaal
verblijf wat betreft de toegang
tot de Belgische nationaliteit

Myria beveelt aan om alle types van wettelijk verblijf (met inbegrip van Federale Regering
die welke door een attest van immatriculatie, een bijlage 19 of 19ter zijn Minister van Justitie
gedekt) op te nemen in de berekening van het verblijf dat in aanmerking
wordt genomen voor de bepaling van de duur van het wettelijk verblijf
voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring en daartoe artikel 4 van het
KB van 14 januari 2013 te wijzigen.

Titel

Ontwikkeling

26/2017
Rekening houden met 468
werkdagen, niet beperkt tot de
laatste 5 jaar voor de aanvraag

Myria beveelt aan om rekening te houden met een "economische participatie" Federaal Parlement
van 468 dagen werk, zonder die te beperken tot de 5 jaar voorafgaand aan Minister van Justitie
de aanvraag.

Titel

Ontwikkeling

27/2017
Geef aan dat de uitoefening
van een grondrecht nooit het
Belg-worden in de weg mag
staan

Myria beveelt aan dat in de regelgeving duidelijk zou worden bepaald dat Federaal Parlement
de rechtmatige uitoefening van een grondrecht nooit als een "gewichtig feit Minister van Justitie
eigen aan de persoon" mag worden beschouwd dat de verkrijging van de
Belgische nationaliteit in de weg staat.

Bestemmeling

Bestemmeling

Bestemmeling

