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LISELOTTE RECTOR 

  

• Afgestudeerd aan KULeuven in 2012 

• Oktober 2015: Opstart eigen kantoor te LEUVEN en 

ZAVENTEM 

• Specialisaties:  

• Vreemdelingenrecht 

• Jeugd- en familierecht 

• Algemeen privaatrecht 

• Straf- en politierecht 
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INHOUD 

  

• FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

 

• FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE   

      BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

 

• FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

 

• EVEN TER ZIJDE: MEDISCHE REGULARISATIE  
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 DE AANVRAAG 

  

Waar? 

Aan de grens: Bij de met grenscontrole belaste 

overheden 

In het binnenland: Bij Dienst Vreemdelingenzaken 

  

WTCII, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel 

  

Registratie en identificatie (eerste controle van 

identiteitsdocumenten) 

 

FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

INTERVIEW DIENST VREEMDELINGENZAKEN 

  
• Wanneer?  

 

• Meestal op dag van de indiening van de aanvraag 

• Uitzonderlijk: Uitnodiging om later terug te komen 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 
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• Ontvangen betrokkenen 

• Verklaring afnemen omtrent: 

• Identiteit 

• Herkomst 

• Reisweg 

• Vluchtmotieven 

• Terugkeermogelijkheden 

• Hulp bij het invullen van de vragenlijst van CGVS 

FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

• Aanwezigheid van een tolk 

 

• Kopie van de identiteits- en reisdocumenten 

 (eventueel achterhouden van originelen ter controle, mits aflevering 

 inventaris) 

 

• Gekende problemen 

• Kort (<1 uur): Niet alles kunnen vertellen 

• Weinig luisterbereidheid 

• Verkeerd begrepen 

• Stress bij betrokkenen 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

AFLEVERING BIJLAGE 25/26  

  

= ‘MOEDERFICHE’ 

  

Bijlage 25: Aan de grens 

Bijlage 26: In het binnenland 

  

De taal waarin deze wordt afgeleverd = de taal van de procedure 

(hoorzittingen, kennisgevingen, briefwisseling) 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

VANAF DAN ‘ASIELZOEKER’ 

 

• ‘Asielzoeker’ = Status van een vluchtende vreemdeling  

• Non-refoulement => Voorlopig verblijfsrecht 

• Recht op materiële hulp 

• Toewijzing aan opvangcentrum of LOI 

• Ontbijt/ lunch/ diner 

• Medische hulp 

• Verplaatsing naar school 

• … 

• EN psychologische begeleiding 

• Alternatief: Verblijf bij familie/ vrienden/ Kerkgemeenschap/ .. 

• Alleen recht op dringende medische hulp, meestal geen 

psychologische begeleiding 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 

 

• Ingeschreven in de Opvangwet (artikel 30): 

• “De noodzakelijke psychologische begeleiding wordt aan de 

begunstigde van de opvang verzekerd” 

 

• Problemen in de praktijk 

• Lange wachttijd – nochtans belangrijk dat het snel wordt opgestart, 

niet enkel op vlak van welzijn, doch ook omwille van procedurele 

redenen (cfr. infra) 

• Terughoudendheid asielzoekers 
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FASE 1: DE AANVRAAG/ NIVEAU DVZ 

AFLEVERING ATTEST VAN IMMATRICULATIE DOOR GEMEENTE/ STAD + 

INSCHRIJVING WACHTREGISTER 

  

= Bewijs van voorlopig verblijfsrecht in België 

‘oranje-kaart’ 

  

14 



FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

INLEIDING 

  
• Doel: Europese samenwerking 

 

• Uitwerking 

• Geen vrije keuze voor de betrokkenen 

• Indien afgewezen in Schengenland, geen mogelijkheid om nieuwe 

aanvraag in ander Schengenland 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

ONDERZOEK NAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID 

  

  
• Meeste gevallen: Geen problemen, geen onderzoek nodig 

 

• Sommige gevallen: DUBLIN-stempel, en DUBLIN-interview, onderzoek 

nodig 

 

• Eurodac-hit, d.w.z. registratie van vingerafdrukken of asielaanvraag in 

ander Europees land 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

Criteria voor het bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag 

  

 

1. Staat waar gezinsleden wettig verblijven, procedure lopende hebben, 

2. Staat waar asielzoeker een verblijfstitel heeft of waarvan hij/zij visum heeft 

verkregen 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

3. Staat via dewelke de asielzoeker onwettig het Schengen-grondgebied 

heeft betreden 

4. Staat waarin de asielzoeker onwettig verblijft 

5. Staat via de welke de niet-visumplichtige asielzoeker het Schengen-

grondgebied wettig is binnengekomen 

6. Staat waar eerste asielaanvraag werd ingediend 

Soevereiniteitsclausule: Beslissen te behandelen hoewel niet verplicht o.b.v. 

criteria 

  

Humanitaire clausule: Beslissen te behandelen omwille van zwangerschap, 

recente geboorte, (psychische) ziekte, zware handicap, hoge leeftijd, etc.  
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PSYCHISCHE PROBLEMEN EN DUBLIN  
 
• ‘Reëel risico’ dat noodzakelijke begeleiding niet in het verantwoordelijke 

land bekomen kan worden  

 

• Belang van bewijsstukken die dit aantonen 

 

• Probleem in de praktijk 

• Nog geen opstart van begeleiding o.w.v. lange wachttijden 

• Attest psycholoog onvoldoende geacht 

 

FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK 

  

België wél verantwoordelijk 

  

• Overdracht van het dossier aan CGVS, overgang volgende fase (cfr. infra) 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

België niet verantwoordelijk 

  

• Overnameverzoek 

• Moet binnen 3 maanden na indiening asielaanvraag: Vervaltermijn 

• Melding op bijlage 25/26 (regelmatig problemen) 

• Uitnodiging om zich later opnieuw aan te melden bij DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

 

• Aanvaarding overnameverzoek/ gebrek aan tijdige reactie (1 of 2 maanden 

naargelang de omstandigheden) 

• Opnieuw een termijn van 6 maanden om overname te organiseren 

• Aflevering bijlage 25quater/ 26quater + doorlaatbewijs (vorm van een 

bevel om het grondgebied te verlaten) 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 
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FASE 2: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING/ NIVEAU DVZ 

Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

  

• Beroepstermijn van 15 dagen 

• Wachttijd voor behandeling vaak langer dan 6 maanden  

=> België alsnog verantwoordelijk 

• Schorsende werking 

• Verlenging van materiële hulp (behoudens enkele uitzonderingen) 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

OPROEPING 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

DOEL 

  

• Controleren identiteit en herkomst 

• Geloofwaardigheid van het asielrelaas van de betrokken persoon nagaan 

• Bescherm- en vluchtalternatieven onderzoeken 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

HET GEHOOR ZELF 

  

• Geleid door protection officer van CGVS 

• Aanwezigheid van een tolk 

• Bij koppel: Eerst man, dan vrouw 

• Dezelfde soort van vragen als tijdens 1ste interview bij DVZ maar 

uitgebreider 

• Intensief 

• >2 uur  

• Vragenvuur 

• Betrappen op tegenstrijdigheden (herhalen van vragen, vragen om 

data/ periodes te specificeren, ..) 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

BIJZONDERE AANDACHT VOOR PYSCHISCHE PROBLEEM BIJ 

BEOORDELING GELOOFWAARDIGHEID 

  

UNHCR aanbevelingen (Handboek UNHCR, deel II, punt C.1): 

  
“207. Il arrive fréquemment que l'examinateur se trouve en présence d'un demandeur atteint 

de troubles mentaux ou affectifs qui font obstacle à un examen normal de son cas. Comme 

une personne atteinte de troubles mentaux peut néanmoins être un réfugié, sa demande ne 

saurait donc être écartée, mais elle appellera des techniques d'examen différentes.  

  

208. Dans les cas de ce genre, l'examinateur doit obtenir, dans la mesure du possible, l'avis 

spécialisé d'un médecin. Le rapport médical doit renseigner sur la nature et le degré de la 

maladie mentale et porter une appréciation sur le point de savoir si l'intéressé est 

normalement apte à présenter son cas [voir, ci-dessus, le paragraphe 205 a)]. é 

  

(…) 

  

212. Il ressort des considérations qui précèdent que la détermination de la qualite ́ de 

réfugie ́ d'une personne atteinte de troubles mentaux exige, en règle générale, des 

recherches plus approfondies que dans un cas «normal» et, en particulier, un examen 

minutieux de son passé et de ses antécédents, pour lequel on aura recours à toutes 

les sources extérieures de renseignements disponibles.” 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

Problemen in de praktijk 

 

• Onvoldoende aandacht vanuit het CGVS 

 

• Belang van de inhoud van de psycho- medische attesten 

• Arts, psychiater, psycholoog of therapeut kunnen het opstellen 

• Doel: Verklaren waarom incoherent of vergeetachtig 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

• Aanbevolen vermeldingen (geen vastgelegde vorm) 

 

• Identiteit aanvrager 

• Eigen professionele titel en ervaring 

• Aard en duur van de behandeling 

• Resultaten van klinische observatie 

• Diagnose (best verwijzend naar DSM of IDC) 

• Prognose 

• Mogekijkheid van de patiënt om zich coherent uit te drukken en 

kans dat er zich op dit vlak problemen zullen voordoen/ hebben 

voorgedaan tijdens het gehoor 

• Verband tussen symptomen en problemen die de basis vormen 

van de asielaanvraag 

• … 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

DE BESLISSING 

  

Mogelijkheden 

A. Dossier onvolledig: Uitnodiging voor nieuw, bijkomend gehoor 

B. Toekenning van de vluchtelingenstatus 

C. Toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 

D. Negatief, gevolgd door bijlage 13 quinquies (bevel om het grondgebied te 

verlaten) 

  

 Men onderzoekt tegelijkertijd of aan de voorwaarden van één van deze 2 

statuten (B. en C.) is voldaan 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

B. Toekenning van de vluchtelingenstatus 

  

Voorwaarden 

  

Gegronde vrees voor vervolging 

  

“wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 

sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan 

hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit 

hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen 

nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 

verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, 

niet wil terugkeren.” 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

  

Voorbeelden: 

 

• Syrische christenen die door Koerden/IS/ gewapende milities worden 

afgeperst, geïntimideerd, bedreigd,  

• Irakezen die worden vervolgd door de Taliban, door regering omwille van 

activiteiten als mensenrechtenactivisten, … 

• Vrouwenbesnijdenis in NIGERIA, … 

• … 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

(Model, eender) 

37 



FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

Gevolg: 

 

Beperkt verblijfsrecht voor 5 jaar – onbeperkt na 5 jaar 

Inschrijving vreemdelingenregister 

Aflevering Elektronische A-kaart 

Wél mag men niet meer terugkeren naar land van herkomst 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

(Model, Elvira, vluchtelingenattest) => Met 

dit attest naar stad/ gemeente voor 

verblijfskaart 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

C. Toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 

  

Voorwaarden 

  

Negatieve voorwaarde: Niet voldoen aan de voorwaarden om te worden erkend 

als vluchteling  

  

Positieve voorwaarde:  

  

Het bestaan van zwaarwegende gronden om aan te nemen dat wanneer hij 

terugkeert naar zijn land van herkomst, hij een reëel risico loopt om ernstige 

schade op te lopen 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

Voorbeelden 

 

• Bepaalde gebieden van Afghanistan 

• De meeste personen uit Syrië 

• … 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

(Model, eender) 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

Gevolg: 

 

Beperkt verblijfsrecht voor 1 jaar – onbeperkt na 5 jaar 

Inschrijving vreemdelingenregister 

Aflevering Elektronische A-kaart 

Wél mag men niet meer terugkeren naar land van herkomst 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

C. of D. Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

 

• Beroepstermijn van 30 dagen (soms 15 dagen bijvoorbeeld bij 

meervoudig asielaanvragen ) 

• Wachttijd voor behandeling ongeveer een half jaar  

• Schorsende werking 

• Verlenging van materiële hulp (tenzij manifest misbruik van de procedure) 

• Gemeente/ stad moet bijlage 35 afleveren (bijzonder verblijfsdocument) 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

(Model, Justo) 
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FASE 3: TEN GRONDE/ NIVEAU CGVS 

Geen beroep/ negatief arrest 

 

• Illegaal op het grondgebied, tenzij opstart andere procedure 

• Geen recht meer op materiële hulp, zoals psychologische begeleiding  

  

D. Eventueel indiening van tweede, derde, .. asielaanvraag 

 

• Moet de uitzondering zijn! 

• Kan alleen wanneer er (nadat de beroepstermijn verstreken) is 

• Zich nieuwe incidenten hebben voorgedaan 

• De situatie in het land van herkomst drastisch is gewijzigd 

• Er nieuwe documenten werden bekomen 

• … 

=> Noodzaak van een nieuw element 
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 VOORWAARDEN 

 
• Lijden aan een ernstige ziekte  

• Gebrek aan (toegang tot) adequate verzorging  in herkomstland 

 

 HOE INDIENEN? 
 

• Verzoekschrift gericht aan DVZ, inclusief standaard medisch 

getuigschrift 

 

 

EVEN TER ZIJDE: MEDISCHE REGULARISATIE 
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Standaard medisch getuigschrift 

 

• Verplicht model 

• Mag niet van psycholoog, psychiater of therapeut zijn, enkel van arts 

• Bijdrage in de vorm van bijlage(n) aan het getuigschrift 

 

 

48 

EVEN TER ZIJDE: MEDISCHE REGULARISATIE 
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Vragen ? 
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Contactgegevens. 

www.rectorliselotte.be 

advocaat@rectorliselotte.be 

51 


