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Woord	vooraf	
Deze	masterproef	vormt	het	sluitstuk	van	de	opleiding	tot	‘master	in	de	rechten’.	Aangezien	

het	om	een	omvangrijk	werk	gaat,	heb	ik	ervoor	gekozen	om	mijn	tijd	in	een	maatschappelijk	

relevant	en	actueel	thema	te	investeren.	Het	vreemdelingenrecht	en	het	sociaal	recht	komen	

bij	 de	huidige	migratiestromen	 in	 een	 kruispunt	 terecht,	waarbij	 het	 ene	 aspect	 vaak	niet	

zonder	het	andere	kan	bekeken	worden.	

	

Mijn	 oprechte	 dank	 gaat	 uit	 naar	 dhr.	 Bert	 Gabriëls,	 stand-up	 comedian	 en	 tevens	 ook	

begenadigd	 jurist	 met	 een	 belangrijke	 maatschappelijke	 inzet	 voor	 vluchtelingen	 en	

migranten.	Het	besef	bij	hem	is	groot	dat	deze	personen	het	vaak	lastig	hebben	om	een	plaats	

te	 verzilveren	 in	 onze	 maatschappij.	 Dankzij	 zijn	 nieuwe	 lezingen	 ‘Op	 Drift’,	 bij	 o.m.	

middelbare	 scholen,	 helpt	 hij	 de	 soms	hardnekkige	misverstanden	over	 deze	personen	de	

wereld	 uit.	 Tijdens	 verschillende	 gesprekken	 kon	 hij	 mij	 de	 situatie	 waarin	 de	 huidige	

generatie	vluchtelingen	zich	bevinden,	veel	duidelijker	schetsen.	 Ik	wens	hem	ten	slotte	te	

bedanken	voor	het	bronnenmateriaal	dat	hij	mij	ter	beschikking	heeft	gesteld.	

	

Ik	wil	ook	graag	mijn	promotor,	prof.	dr.	Willy	van	Eeckhoutte	en	commissaris	mevr.	Elisabeth	

Matthys	bedanken	voor	de	professionele	begeleiding	en	advies.		

	

Ten	slotte	wens	ik	mijn	ouders	en	vriendin	te	bedanken	voor	de	morele	steun.	Samen	met	

Matthias	Pasbecq	hebben	zij	een	grote	bijdrage	geleverd	bij	het	nalezen	en	corrigeren	van	dit	

werkstuk.	
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Deel	I. Inleiding	

Hoofdstuk	1. Opzet	

1.	 Het	doel	van	deze	masterproef	bestaat	uit	een	onderzoek	naar	de	sociaalrechtelijke	

positie	 van	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 zoeken	 op	 basis	 van	 het	

Vluchtelingenverdrag1.	 Dit	 onderzoek	 omvat	 juridische	 vraagstukken	 die	 de	 landsgrenzen	

overschrijden.	 De	 omschrijving	 van	 de	 sociaalrechtelijke	 positie	 van	 personen	 die	

internationale	 bescherming	 zoeken,	 zou	 niet	 volledig	 zijn	 zonder	 de	 internationale	 en	

Europeesrechtelijke	insteek	te	behandelen.		

	

Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 een	 praktische	 handleiding	 op	 te	 stellen	 voor	 de	 (kandidaat-

)vluchteling,	maar	wel	om	een	grondig	juridisch	kader	te	bieden	van	zijn	eigenlijke	rechten	en	

plichten	 en	 welke	 de	 voorwaarden	 zijn	 opdat	 de	 kandidaat-vluchteling	 deze	 zou	 kunnen	

uitoefenen.	 Belangrijke	 pijnpunten	 in	 het	 traject	 dat	 de	 kandidaat-vluchteling	 doorloopt,	

zullen	worden	uitgelegd.		

	

2.	 Het	 eerste	 deel	 van	 de	 masterproef	 legt	 de	 focus	 op	 statistisch	 materiaal	 dat	

beschikbaar	 is	 over	 vluchtelingen	of	 asielzoekers	 in	het	 algemeen.	Op	die	manier	 kan	een	

ruimere	 context	 gecreëerd	 worden	 om	meer	 duidelijkheid	 te	 bieden	 in	 de	 problematiek.	

Hierbij	 wordt	 ook	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 kansen	 van	 vluchtelingen	 op	 de	 Belgische	 en	

Europese	arbeidsmarkt.	Het	is	duidelijk	dat	deze	doelgroep	vaak	niet	even	snel	aan	de	slag	

kan	als	autochtone	burgers.		

	

Ten	tweede	zal	in	deel	II	dieper	worden	ingegaan	op	de	verschillende	mogelijke	statuten	die	

personen	 op	 de	 vlucht	 kunnen	 hebben.	 Afhankelijk	 van	 de	 situatie	 van	 de	 persoon	 die	

internationale	 bescherming	 aanvraagt,	 zal	 de	 graad	 van	 bescherming	 verschillen.	 In	

internationale	wetteksten	wordt	doorgaans	een	onderscheid	gemaakt	 tussen	 twee	circuits	

van	 internationale	 bescherming:	 nl.	 de	 vluchtelingenstatus	 en	 de	 subsidiaire	

																																																								

	
1	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	vluchtelingen	van	28	juli	1951,	United	Nations	Treaty	Series,	vol.	
189,		13,	gewijzigd	door	het	Protocol	van	New	York	van	31	januari	1967,	United	Nations	Treaty	Series,	vol.	606,	
267.	
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beschermingsstatus.	Deze	masterproef	zal	focussen	op	beide	doelgroepen	en	zal	daarnaast	

ook	kort	ingaan	op	een	aantal	andere	bestaande	beschermingsstatuten	zoals	de	humanitaire	

regularisatie.	Een	kritische	blik	op	deze	bestaande,	mogelijks	verouderde,	statuten	komt	aan	

bod	op	het	einde	van	dit	deel.		

	

Vervolgens	zal	in	het	derde	deel	de	internationale	en	Europese	juridische	context	waarin	de	

(kandidaat-)vluchteling	zich	bevindt,	worden	toegelicht.	Het	 is	niet	mogelijk	om	het	sociaal	

statuut	 van	 vluchtelingen	 te	 bespreken	 zonder	 de	 internationaalrechtelijke	 aspecten	 te	

bespreken.	In	randnummers	46	e.v.	wordt	de	rol	van	het	Vluchtelingenverdrag	besproken.	In	

randnummers	 63	 e.v.	 zullen	 de	 belangrijkste	 kenmerken	 voor	 deze	 masterproef	 van	 het	

Europees	 Gemeenschappelijk	 Asielstelsel	 aan	 bod	 komen.	 De	 bestaande	 Belgische	

regelgeving	is	voor	een	groot	deel	geïnspireerd	door	en	afhankelijk	van	deze	internationale	en	

supranationale	wetteksten.		

	

Het	 vierde	 deel	 van	 deze	 masterproef	 bestaat	 uit	 de	 bespreking	 van	 de	 Belgische	

sociaalrechtelijke	 situatie	 voor	 (kandidaat-)vluchtelingen.	 Hierbij	 worden	 een	 aantal	

belangrijke	procedurele	elementen	niet	uit	het	oog	verloren.	

	

Gezien	de	toegang	tot	werk	een	belangrijk	aspect	inhoudt	van	de	integratie	van	(kandidaat-)	

vluchtelingen	 in	 onze	 maatschappij,	 zal	 deze	 masterproef	 hier	 bijzondere	 aandacht	 aan	

besteden.	Recente	maatregelen	van	de	wetgever	die	het	definitief	verblijfsrecht	van	erkende	

vluchtelingen	 aan	 een	 beperkte	 duur	 onderwerpen,	 lijken	 tegenstrijdig	 te	 zijn	 met	 de	

gedachte	 om	 erkende	 vluchtelingen	 zo	 goed	 en	 zo	 snel	 mogelijk	 te	 integreren	 in	 onze	

maatschappij	(zie	randnummer	154).		

	

Daarnaast	zal	een	kritische	noot	bij	de	huidige	toestand	van	de	Belgische	wetgeving	toegelicht	

worden.	In	de	actualiteit	is	er	een	voorstel	voor	een	apart	sociaal	statuut	voor	vluchtelingen	

verschenen.	De	haalbaarheid	van	een	dergelijk,	apart	stelsel	zal	hierbij	worden	nagegaan.	

	

Voor	 de	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 genieten	 (randnummers	 203	 e.v.),	 gelden	

andere	voorwaarden	en	andere	rechten	en	plichten.	Daarom	wordt	de	rechtspositie	van	deze	

categorie	vreemdelingen	in	deel	V	samen	met	de	andere	beschermingsstatuten	besproken.	
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Vervolgens	wordt	in	deel	VI	de	regeling	van	gezinshereniging	aangehaald.	In	het	licht	van	de	

migratiecrisis,	die	in	de	zomer	van	2015	een	hoogtepunt	kende,	is	dit	een	omvangrijk	aspect.	

Na	een	systematische	daling	van	de	aantallen,	is	er	sinds	de	asielcrisis	sprake	van	een	stijging	

van	de	aantallen	van	personen	die	internationale	bescherming	verzoeken	via	de	regeling	van	

gezinshereniging.	Zeker	voor	personen	die	vluchtten	vanuit	Syrië	en	Afghanistan	was	er	 in	

2015	 een	 opmerkelijke	 stijging	 (zie	 randnummer	 13).	 De	 wetgever	 merkte	 dit	 fenomeen	

evenzeer	op	en	paste	de	Vreemdelingenwet	aan	in	maart	2016.		

	

Ten	slotte	komt	in	deel	VII	de	situatie	aan	bod	waarin	de	kandidaat-vluchtelingen	al	dan	niet	

vrijwillig	 terugkeren	 naar	 het	 land	 van	 herkomst.	 Hierbij	 wordt	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 de	

aanwezige	steunmaatregelen	die	verleend	worden	aan	de	personen	die	vrijwillig	vertrekken.	

Als	besluit	zal	de	problematiek	van	de	export	van	socialezekerheidsrechten	van	terugkerende	

vluchtelingen	toegelicht	worden.	
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Hoofdstuk	2. Duiding	bij	de	migratiecrisis	

3.	 	 Het	hoogtepunt	van	

wat	 nu	 kennen	 als	 de	 grootste	

vluchtelingenstroom	 sinds	 de	

Tweede	Wereldoorlog,	 ligt	midden	

in	 2015.	Op	 een	 gegeven	moment	

werden	 meer	 dan	 1000	

vluchtelingen	 geteld	 die	 aan	 het	

aanschuiven	waren	voor	de	Dienst	

Vreemdelingenzaken.	 Tussen	 2014	

en	2015	staken	1,2	miljoen	mensen	

in	de	gekende	gammele	bootjes	de	

Middellandse	 Zee	 over	 langs	 de	

gekende	 en	 gevreesde	

vluchtelingenroutes.		

	

4.	 De	oorsprong	 van	 deze	 vluchtelingenstroom	 is	 echter	 verder	 in	 de	 tijd	 te	 situeren.	

Begin	2010	brak	nl.	de	‘Arabische	Lente’	uit,	waarbij	in	meerdere	Arabische	landen	mensen	

de	straat	op	gingen	om	te	protesteren	tegen	het	desastreuze	beleid	van	autoritaire	leiders.	In	

Tunesië,	Egypte	en	Libië	zijn	de	grote	volksmassa’s	erin	geslaagd	om	deze	autoritaire	figuren	

van	de	troon	te	stoten.	In	Syrië	ligt	de	situatie	iets	moeilijker,	gezien	protest	in	dat	land	veel	

sneller	de	kop	werd	ingedrukt	dan	in	de	eerder	genoemde	landen.	Begin	maart	2011	kwamen	

enkele	jongens	tussen	10	en	15	jaar	

in	opspraakdoor	middel	van	leuzen	

op	 gebouwen	 te	 schrijven	 die	 het	

aftreden	 van	 president	 Assad	

suggereerden.	 Hierop	 werden	 zij	

door	 het	 regime	 opgepakt	 en	

mishandeld	 tijdens	 hun	

gevangenschap.	 Het	 eerste	 grote	

protest	 was	 een	 reactie	 op	 de	

gevangenschap	van	deze	jongens.	

Afbeelding	1:	Vluchtelingenroutes	(Kingsley,	2016)	

Afbeelding	2:	"Nu	is	het	jouw	beurt,	dokter.". 	

(msergie,	2016)	

	



	 5	

	

18	maart	2011,	de	dag	waarop	deze	tegenreactie	plaatsvond,	kan	bestempeld	worden	als	de	

startdatum	van	de	Syrische	burgeroorlog		(Toon	Beemsterboer,	2016).	De	veiligheidstroepen	

van	Assad	hadden	op	dat	moment	verschillende	mensen	gedood,	waardoor	een	kettingreactie	

op	gang	kwam	die	in	meerdere	steden	voelbaar	was.		

	

5.	 Maandenlang	 voerde	 het	 regeringsleger	 strijd	 tegen	 een	 lappendeken	 van	

groeperingen	 die	 het	 regime	 uit	 de	 weg	 wilde	 ruimen.	 Onder	 hen	 ontstonden	 ook	

extremistische	groeperingen,	 zoals	de	 Islamitische	Staat,	die	gebruik	wilden	maken	van	de	

verdeeldheid	van	het	land	om	een	eigen,	gewelddadig	programma	door	te	drukken.	Naarmate	

de	strijd	vorderde	in	de	tijd,	werd	het	verhaal	een	stuk	complexer	en	bloediger.	Rond	augustus	

2015	waren	al	meer	dan	250.000	mensen	gesneuveld	 in	de	strijd	 	 (Security	Council	United	

Nations,	2015).	Meer	en	meer	buitenlandse	jihadistische	groeperingen	of	individuen	mengden	

zich	in	de	strijd,	met	telkens	eigen	motieven.	Ondertussen	breidde	het	conflict	zich	ook	uit	

tussen	 soennitische	 en	 sjiitische	 groeperingen,	 waardoor	 de	 complexiteit	 enorm	 toenam.	

Volgens	inlichtingendiensten	zijn	er	op	dit	moment	ongeveer	1.500	strijdgroepen,	waarvan	20	

tot	30	een	grote	omvang	hebben		(Lucy	Rodgers,	2016).		Ondertussen	is	president	Assad	een	

omvangrijk	 deel	 van	 de	 controle	 over	 het	 land	 verloren	 aan	 allerlei	 verschillende	

groeperingen.	Het	regime	gebruikte	in	de	loop	van	de	strijd	steeds	driestere	middelen,	waarbij	

het	zelfs	chemische	wapens	inzette.	Momenteel	behoudt	de	regering	de	controle	over	40%	

van	het	land,	waarin	65%	van	de	bevolking	woont.	Meer	dan	5	miljoen	Syriërs	zijn	uit	het	land	

weggevlucht,	voornamelijk	naar	buurlanden	zoals	Turkije,	Jordanië	en	Libanon,	maar	ook	naar	

Europa		(UN	Inter-agency	Information	Sharing	Portal,	2017).	Het	wekt	dan	ook	geen	verbazing	

dat	meer	dan	de	helft	van	de	vluchtelingen	in	deze	vluchtelingencrisis	Syriërs	zijn,	waardoor	

Syrië	een	Europees	probleem	geworden	is.	

	

6.	 Andere	grote	groepen	vluchtelingen	zijn	momenteel	Afghanen,	Irakezen	en	Eritreeërs.	

De	Taliban	voert	al	jaren	een	bloederige	oorlog	in	Afghanistan,	waar	geen	snelle	oplossing	van	

het	conflict	voorhanden	is.	De	situatie	in	Eritrea	is	iets	onbekender	gebleven	in	vergelijking	

met	de	Syrische	en	Afghaanse	situatie,	maar	daarom	niet	minder	noemenswaardig.	Dictator	

Isaias	 Afewerki	 heeft	 in	 1992	 de	 algemene	 dienstplicht	 ingevoerd,	 waardoor	

honderdduizenden	mensen	plots	voor	een	hongerloon	militaire	en	civiele	taken	voor	de	staat	
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moesten	 verrichten.	 Deze	 dienstplicht	 is	 onbeperkt	 in	 tijd	 en	 komt	 in	 de	 praktijk	 neer	 op	

slavenarbeid	voor	grote	infrastructuurwerken		(Brummelman,	2015).	Tegenstanders	van	het	

regime	worden	opgesloten	en	gemarteld.	Volgens	de	VN	is	er	sprake	van	misdaden	tegen	de	

mensheid.	Via	Libië	zijn	in	2014	37.000	en	in	2015	40.000	mensen	uit	Eritrea	gevlucht	naar	

Europa		(Hirt,	2016).	

	

7.	 Het	aantal	goedgekeurde	asielaanvragen	in	Europa	gaat	in	stijgende	lijn,	maar	recente	

politieke	 verschuivingen,	 soms	 onder	 druk	 van	 populistische	 en	 nationalistische	 partijen,	

zorgen	voor	een	meer	negatieve	houding	ten	opzichte	van	vluchtelingen.	Daarbij	komen	de	

recente	 terroristische	 aanslagen	 die	 vaak	 –ten	 onrechte-	 gelinkt	 worden	 met	 de	 grote	

vluchtelingenstroom.	Het	aantal	vluchtelingen	lijkt	voorlopig	niet	omlaag	te	gaan,	aangezien	

de	situatie	in	landen	als	Syrië,	Afghanistan	en	Eritrea	niet	verbetert.		

	

	

	

	

	

	

„Meine	verdammte	Pflicht	und	Schuldigkeit	besteht	darin,	dass	dieses	

Europa	einen	gemeinsamen	Weg	findet.“	–	“Ich	habe	keinen	Plan	B.”	

Angela	Merkel	over	de	vluchtelingencrisis	in	2016.	
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Hoofdstuk	3. Algemene	cijfers	en	statistieken		

8.	 In	dit	deel	komen	een	aantal	algemene	cijfers	en	statistieken	aan	bod	om	de	ruimere	

situering	 van	 de	 huidige	 migratiecrisis	 beter	 te	 kunnen	 plaatsen.	Waar	 mogelijk	 en	 waar	

relevant,	zullen	in	andere	specifieke	delen	ook	nog	bijhorende	statistieken	voorzien	worden.	

Afdeling	1. Vluchtelingenstatuut	–	subsidiaire	bescherming	

1. Aanvragen	

9.	 In	 2016	 dienden	 in	 totaliteit	 18.710	 mensen	 een	 asielaanvraag	 in.	 Hiervan	 waren	

14.670	 asielaanvragen	 enkelvoudig	 en	 4.040	meervoudig.	 Dit	 is	 een	 significante	 daling	 in	

vergelijking	met	2015,	waarin	44.760	asielaanvragen	geregistreerd	werden.2	Op	onderstaande	

grafiek3	 is	een	maandelijks	overzicht	van	de	totaliteit	aan	asielaanvragen	te	zien	van	zowel	

2015	als	2016.	Hierbij	valt	op	dat	het	hoogtepunt	van	de	migratiecrisis	te	vinden	is	in	de	zomer	

van	2015	met	als	absolute	piekmaand	september	waarin	6.830	asielaanvragen	geregistreerd	

werden. 4	De	meeste	asielzoekers	komen	uit	Afghanistan	en	Syrië,	nl.	respectievelijk	2.767	en	

2.766	aanvragen.5		

	

	

																																																								

	
2	CGVS,	Asielstatistieken	2016,	Brussel,	CGVS,	januari	2017,	2.	
3	CGVS,	Asielstatistieken	2016,	Brussel,	CGVS,	januari	2017,	1.	
4	CGVS,	Asielstatistieken	2016,	Brussel,	CGVS,	januari	2017,	2.	
5	CGVS,	Asielstatistieken	2016,	Brussel,	CGVS,	januari	2017,	6.	

 

Asielstatistieken 2016 1 

 
 
 

I. ASIELAANVRAGEN (Bron: DVZ) 
 

Aantal personen dat een asielaanvraag indiende in 2015 en 2016 

  

Totaal aantal 
asielaanvragen 

2015 

enkelvoudige 
asielaanvragen 

2015 

meervoudige 
asielaanvragen 

2015 

 
  

Totaal aantal 
asielaanvragen 

2016 

enkelvoudige 
asielaanvragen 

2016 

meervoudige 
asielaanvragen 

2016 

Januari 1.717 1.213 504 

 
Januari 2.842 2.396 446 

Februari 1.642 1.072 570 

 
Februari 1.523 1.313 210 

Maart 1.755 1.171 584 

 
Maart 1.374 1.016 358 

April 1.627 1.117 510 

 
April 1.300 1.033 267 

Mei 2.094 1.615 479 

 
Mei 1.193 836 357 

Juni 2.894 2.326 568 

 
Juni 1.089 790 299 

Juli 3.601 3.137 464 

 
Juli 1.322 1.084 238 

Augustus 5.595 5.166 429 

 
Augustus 1.673 1.254 419 

September 6.830 6.360 470 

 
September 1.496 1.176 320 

Oktober 6.043 5.532 511 

 
Oktober 1.705 1.330 375 

November 5.724 5.528 196 

 
November 1.614 1.261 353 

December 5.238 4.827 411 

 
December 1.579 1.181 398 

Totaal 44.760 39.064 5.696   Totaal 18.710 14.670 4.040 
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Maandelijkse evolutie van het aantal personen dat een 
asielaanvraag indiende in 2015-2016 
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Afbeelding	3:Evolutie	asielaanvragen	2015-2016	
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2. Toekenningen	vluchtelingenstatuut	–	subsidiaire	bescherming	

10.	 Onderstaande	grafiek	geeft	het	aantal	asielbeslissingen	weer	naargelang	het	type	van	

de	 internationale	 beschermingsvorm	 over	 een	 periode	 van	 5	 jaar.	 Dat	 de	 subsidiaire	

beschermingsstatus	 hierbij	 steeds	 een	 minderheid	 van	 de	 beslissingen	 inhoudt,	 is	 een	

algemene	 trend.	 Hierbij	 moet	 de	 vraag	 gesteld	 worden	 of	 het	 statuut	 nog	 up-to-date	 en	

relevant	is	(zie	randnummer	54	e.v.).		

	
Afbeelding	4:	Totalen	eindbeslissingen	en	type	asielbeslissingen	2012-2016.6	

*	Tussenbeslissingen	omvatten	de	inoverwegingnames	van	de	meervoudige	asielaanvragen.	

	

Het	 percentage	 van	 de	 beslissingen	 waarbij	 een	 beschermingsstatus	 effectief	 wordt	

toegekend,	blijft	 in	de	periode	van	2008-2012	 relatief	 stabiel.	Vanaf	2013,	de	start	van	de	

migratiecrisis,	keurt	het	CGVS		steeds	meer	asielaanvragen	goed.	Op	onderstaande	grafiek	is	

te	 zien	 dat	 het	 percentage	 toekenningen	 van	 30%	 in	 2013	 tot	maar	 liefst	 61%	 in	 2015	 is	

gestegen.		

																																																								

	
6	CGVS,	Asielstatistieken	2016,	Brussel,	CGVS,	januari	2017,	6	p.	

 

Asielstatistieken 2016 6 
 
 
 

 
 

* De beschermingsgraad is het aandeel dossiers in welke het CGVS de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 
beschermingsstatus verleende ten opzichte van het totaal aantal dossiers waarin een eindbeslissing werd genomen. 
 

 
 
* Tussenbeslissingen omvatten de inoverwegingnames van de meervoudige asielaanvragen.  Sinds 1 september 2013 
is het CGVS bevoegd om meervoudige asielaanvragen te onderzoeken. Vroeger onderzocht de Dienst 
Vreemdelingenzaken deze aanvragen. 
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Afbeelding	5:	Evolutie	aantal	jaarlijkse	beslissingen	door	het	CGVS7	

11.	 In	2015	werden	in	eerste	aanleg	13.369	beslissingen	genomen	door	het	CGVS,	waarbij	

het	 CGVS	 in	 61%	 van	 de	 gevallen	 oordeelde	 dat	 de	 aanvrager	 terecht	 internationale	

bescherming	 verzocht.	 Deze	 hoge	 percentages	 zijn	 toe	 te	 schrijven	 aan	 het	 grote	 aantal	

asielzoekers	dat	afkomstig	is	uit	conflictgebieden.	

	

12.	 	In	 afbeelding	 68	

valt	 op	 dat	 voor	

aanvragers	 vanuit	 Syrië	

een	 groot	 aantal	

beslissingen	 positief	

beantwoord	wordt	door	

het	CGVS.	Voor	Irakezen,	

die	een	groot	aantal	van	

de	 beslissingen	

vertegenwoordigen,	 is	

het	 aantal	 weigeringsbeslissingen	 veel	 groter,	

																																																								

	
7	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	102.		
8	CGVS,	Asielstatistieken	2015,	Brussel,	CGVS,		januari	2016	p.	

 

Asielstatistieken 2016 5 
 
 
 

Top 10 herkomstlanden volgens het aantal personen dat een beslissing tot 
erkenning van de vluchtelingenstatus ontving in 2016  

  

Land van herkomst Aantal erkenningen 
vluchtelingenstatus 

Aantal 
toekenningen 

subsidiaire 
beschermingsstatus 

Weigerings-
beslissingen 

Totaal aantal 
eindbeslissingen * 

1 Syrië 5.436 1.615 286 7.337 

2 Irak 2.742 556 2.774 6.072 

3 Somalië 769 209 455 1.433 

4 Afghanistan 656 830 1.036 2.522 

5 Onbepaald * 484 4 115 603 

6 Guinee 286 0 450 736 

7 Eritrea 277 0 57 334 

8 Rusland 196 6 456 658 

9 Burundi 159 0 49 208 

10 China 121 0 225 346 

  Andere landen 1.071 61 4.650 5.782 

Totaal 2016 12.197 3.281 10.553 26.031 
 

* De beslissingen tot weigering van een inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag worden 
meegeteld in het totaal aantal eindbeslissingen dat het CGVS per maand neemt. De beslissingen tot 
inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag daarentegen vormen een soort tussenbeslissingen en 
worden niet in de eindbeslissingen opgenomen. Ook de intrekkingen en opheffingen worden niet in de 
eindbeslissingen opgenomen. 
 

 
  

*De categorie ‘Onbepaald’ omvat de personen waarvan de nationaliteit niet kan bepaald worden, staatlozen, … 
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Afbeelding	6:	Aantal	erkenningen	per	herkomstland.	
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aangezien	de	 situatie	 in	 Irak	niet	 steeds	even	duidelijk	 is.	Het	CGVS	 is	 van	oordeel	dat	de	

situatie	 in	 Irak	 (en	 ook	 Afghanistan)	 niet	 van	 die	 aard	 is	 om	 aan	 elke	 persoon	 een	

beschermingsstatus	toe	te	kennen.	

Afdeling	2. Gezinshereniging	

13.	 De	cijfers	voor	onderstaande	

grafiek	 worden	 gebaseerd	 op	 het	

aantal	visa	voor	lang	verblijf	(Visa	D)	

waarvoor	 de	 reden	

‘gezinshereniging’	 wordt	

aangegeven.	 De	 statistieken	 uit	 de	

visumdatabank	 op	 de	 grafiek9	

maken	geen	onderscheid	tussen	de	

verschillende	 types.10	 Tussen	 2011	

en	 2012	was	 het	 aantal	 afgegeven	

visa	 met	 30%	 gedaald	 naar	

aanleiding	 van	 de	 wetswijziging11	

die	nieuwe,	materiële	voorwaarden	

heeft	 ingevoerd.	 In	2013	werd	een	

lichtere	daling	vastgesteld,	als	gevolg	

van	 een	 kleiner	 aantal	 aanvragen.	 In	

2014	en	2015	stijgt	het	aantal	afgegeven	visa	opnieuw	in	het	licht	van	de	migratiecrisis.	Voor	

de	start	van	de	migratiecrisis	was	het	aantal	afgegeven	visa	voor	personen	afkomstig	van	Syrië	

en	Afghanistan,	zeer	laag.		

																																																								

	
9	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	135	p.	
10	Bijvoorbeeld	gezinshereniging	op	basis	van	art.	40bis	Vreemdelingenwet	of	art.	40ter	Vreemdelingenwet.	
11	 Wet	 van	 8	 juli	 2011	 tot	 wijziging	 van	 de	 wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	12	september	2011,	58915.	

Afbeelding	7:	Evolutie	van	het	aantal	visa	voor	alle	nationaliteiten.		
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Op	de	onderstaande	grafiek	is	een	duidelijke	stijging	in	de	periode	2014-2015	te	zien	van	het	

aantal	Syriërs	en	Afghanen	die	een	visa	verkregen	hebben	op	basis	van	de	gezinshereniging.12	

In	2015	gaat	het	om	meer	dan	1100	afgegeven	visa.	

Afbeelding	8:	Afgifte	visa	o.b.v.	gezinshereniging	aan	Syriërs	en	Afghanen.13	

Afdeling	3. Medische	en	humanitaire	regularisatie	

1. Aanvragen	

14.	 Het	aantal	aanvragen	tot	regularisatie	om	humanitaire	of	medische	redenen	wijst	op	

een	dalende	trend	sinds	2011.	In	201214	werd	de	zogenaamde	“medische	filter”	 ingevoerd,	

wat	de	mogelijke	daling,	zoals	te	zien	is	in	afbeelding	915	hieronder,	kan	verklaren.		

																																																								

	
12	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	136.	
13	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	136.	
14	Wet	 van	 8	 januari	 2012	 tot	wijziging	 van	 de	wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	6	februari	2012,	8554.	
15	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	201	p.	
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Bij	de	medische	controle	door	een	arts	van	de	dienst	Vreemdelingenzaken	wordt	nagegaan	of	

op	 het	 eerste	 zicht	 aan	 het	 risicovereiste	 voldaan	 is.16	 Verder	 wijst	 Myria17	 aan	 dat	 de	

omzetting	van	de	terugkeerrichtlijn18	in	het	Belgisch	recht19	een	ontradend	effect	heeft	gehad	

op	vreemdelingen	in	illegaal	verblijf	die	een	nieuwe	aanvraag	wilden	indienden.	Wanneer	een	

negatieve	beslissing	zou	vallen,	is	er	sinds	de	omzetting	een	veel	strengere	opvolging	van	de	

tenuitvoerlegging	 van	 het	 bevel	 om	 het	 grondgebied	 te	 verlaten.	 Tevens	 kan	 dit	 bevel	

gekoppeld	 worden	 aan	 een	 inreisverbod,	 waardoor	 een	 nog	 grotere	 terughoudendheid	

ontstaat.	

																																																								

	
16	Art.	9ter	Vreemdelingenwet	
17	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	201	p.	
18	 Richtl.Raad	 nr.	 2008/115/EG,	 16	 december	 2008	 over	 gemeenschappelijke	 normen	 en	 procedures	 in	 de	
lidstaten	voor	de	terugkeer	van	onderdanen	van	derde	landen	die	illegaal	op	hun	grondgebied	verblijven,	Pb.L.	
24	december	2008,	afl.	348,	98.	
19	Wet	 van	19	 januari	 2012	 tot	wijziging	 van	de	wet	 van	15	december	1980	betreffende	de	 toegang	 tot	het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	17	februari	2012,	11412.	

Afbeelding	9	Evolutie	aantal	regularisatieaanvragen.	
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2. Machtigingen	tot	verblijf	om	humanitaire	en	medische	redenen	

15.	 Naast	 een	 daling	 van	 de	 aanvragen,	 is	 er	 ook	 een	 daling	 te	 merken	 in	 het	 aantal	

effectieve	beslissingen,	genomen	door	de	Dienst	Vreemdelingenzaken.	Uit	afbeelding	1020	is	

af	te	leiden	dat	het	aantal	positieve	beslissingen	van	dit	aantal	meestal	vrij	laag	ligt,	met	2010	

als	een	uitzonderlijk	jaar	voor	zowel	medische	als	humanitaire	regularisatie.	Dit	is	te	verklaren	

door	het	feit	dat	de	toenmalige	Staatssecretaris	voor	Asiel	en	Migratie	in	2009	een	instructie	

ingevoerd	heeft	om	de	toevloed	van	regularisaties	te	bemoeilijken.21	22	Hierbij	werden	criteria	

opgesomd	 voor	 het	 gegrond	 verklaren	 van	 de	 aanvraag	 en	 de	 toekenning	 van	 een	

verblijfsmachtiging.	 Eenmaal	 die	 instructie	 werd	 bekendgemaakt,	 probeerden	 een	 groot	

aantal	personen	 in	 irregulier	verblijf	 zich	nog	 te	 regulariseren.	De	Raad	van	State	heeft	de	

instructie	van	de	toenmalige	Staatssecretaris	echter	vernietigd	bij	een	arrest	van	9	december	

2009.23	De	reden	die	de	Raad	van	State	hiervoor	opgeeft	 is	dat	de	 instructie	“het	mogelijk	

																																																								

	
20	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	203.	
21	Instructie	van	26	maart	2009	betreffende	de	toepassing	van	het	oude	Artikel	9,	lid	3	en	het	Artikel	9	bis	van	
Vreemdelingenwet.	
22	 Zie	 	 ook	 Vademecum,	 Verduidelijkingen	 over	 de	 uitvoering	 van	 de	 instructie	 van	 19	 juli	 2009	 inzake	 de	
toepassing	van	het	oude	artikel	9,	3e	lid,	en	artikel	9bis	van	de	Vreemdelingenwet.	
23	RvS	9	december	2009,	nr.	198.769,	onuitg.	

Afbeelding	10:	Overzicht	2008-2015	beslissingen	DVZ.	
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maakt	 dat	 vreemdelingen	 die	 zich	 in	 de	 daarin	 omschreven	 voorwaarden	 bevinden	 ervan	

ontslagen	 worden	 aan	 te	 tonen	 dat	 er	 in	 hun	 geval	 buitengewone	 omstandigheden	

voorhanden	zijn,	terwijl	enkel	de	wetgever	dit	vermag	te	doen”.	Om	deze	reden	was	de	Raad	

van	State	van	oordeel	dat	de	Staatssecretaris	haar	bevoegdheden	te	buiten	ging	door	het	“aan	

de	wetgever	voorbehouden	domein”	te	betreden	en	eigenlijk	een	nieuwe	rechtsregel	aan	de	

rechtsorde	toevoegt.		

	

Verder	oordeelde	de	Raad	van	State24	dat	bij	het	ongegrond	verklaren	van	de	aanvraag	tot	

machtiging	 tot	 verblijf,	 uitsluitend	 omdat	 niet	 aan	 de	 voorwaarden	 uit	 de	 vernietigde	

instructie	is	voldaan,	de	voorwaarden	van	de	instructie	van	19	juli	2009	als	een	dwingende	

regel	 moet	 worden	 toegepast	 waarbij	 de	 bevoegde	 staatssecretaris	 over	 geen	 enkele	

appreciatiemogelijkheid	meer	beschikt.	Dergelijke	handelswijze	 leidt	tot	de	toevoeging	van	

een	voorwaarde	die	eigenlijk	niet	 is	 voorzien	 in	artikel	9bis	 van	de	Vreemdelingenwet.	De	

overheid	 beslist	 vrij	 of	 zij	 een	 9bis-aanvraag	 gegrond	 vindt.	 De	 Raad	 voor	

Vreemdelingenbetwistingen25	gaat	mee	in	de	redenering	van	de	Raad	van	State	en	verklaart	

dat	 het	 niet	 kan	 toelaten	 dat	 bindende	 voorwaarden	 aan	 artikel	 9bis	 van	 de	

Vreemdelingenwet	worden	toegevoegd,	omdat	dit	artikel	oorspronkelijk	geen	criteria	bevat.	

	

Hoewel	de	Raad	van	State	dus	eerder	vermelde	instructie	van	19	juli	2009	heeft	vernietigd,	

wordt	deze	in	de	praktijk	nog	steeds	gebruikt	door	de	Dienst	Vreemdelingenzaken.	Het	blijft	

een	 niet-bindende	 richtlijn	 om	 de	 interpretatie	 van	 artikelen	 9bis	 en	 9ter	 van	 de	

Vreemdelingenwet	mogelijk	te	maken.26	 	

																																																								

	
24	RvS	5	oktober	2011,	nr.	215.571;	RvS	1	december	2011,	nr.	216.651.	
25	RvV,	27	mei	2013,	nr.	103.537.	
26	 Zie	 	 ook	 http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-
uitwijzing-reizen/humanitaire-regularisatie-9bis.	
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Hoofdstuk	4. Integratie	van	een	vorige	generatie	vluchtelingen	op	de	Belgische	

arbeidsmarkt		

16.		 Van	 de	 huidige	 generatie	 vluchtelingen,	 die	 dateert	 van	 de	 vluchtelingencrisis	 die	

gestart	is	rond	2014,	zijn	nog	geen	cijfers	bekend	over	de	integratie	op	de	arbeidsmarkt.	Om	

een	 impressie	 te	 hebben	 van	 de	 succeskansen	 in	 België	 als	 (kandidaat-)vluchteling	 om	 te	

integreren	 op	 de	 Belgische	 arbeidsmarkt,	 volgt	 hieronder	 een	 overzicht	 van	 de	 meest	

markante	 tendensen	 en	 cijfers	 uit	 de	 periode	 2003-2010.	 De	meest	 voorkomende	 landen	

hierbij	zijn:	Rusland,	Servië,	Kosovo,	Congo,	Rwanda,	Iran,	Irak	en	Afghanistan.	Hierbij	worden	

voornamelijk	de	asielzoekers	 in	de	meest	ruime	zin	besproken.	De	kandidaat-vluchtelingen	

die	op	het	einde	van	de	procedure	geweigerd	worden,	vallen	buiten	het	onderzoeksgebied.	

	

17.	 De	onderstaande	grafiek	27	geeft	de	graad	van	tewerkstelling	aan	van	drie	categorieën	

vreemdelingen	sinds	hun	aankomst	in	België.	Het	gaat	om	economische	migranten	(blauwe	

lijn),	gezinsherenigers	(oranje	lijn)	en	vluchtelingen	(grijze	lijn).	De	data	van	de	grafiek	dateren	

van	de	periode	2003-2010.	De	 categorie	waarbij	 de	 tewerkstellingsgraad	 systematisch	het	

hoogst	 ligt,	 is	 logischerwijs	 die	 van	 de	 economische	 migranten.	 Voor	 vluchtelingen	 is	 de	

situatie	 gevoelig	 nadeliger	 in	 de	 eerste	 jaren	 na	 hun	 aankomst.	 Vluchtelingen	 vinden	

systematisch	later	werk	dan	de	twee	andere	controlegroepen,	nl.	de	economische	migranten	

en	gezinsherenigers.	Na	een	viertal	 jaar	komt	de	 tewerkstellingsgraad	van	vluchtelingen	 in	

ongeveer	dezelfde	lijn	te	liggen	met	

gezinsherenigers.	 Op	 lange	 termijn	

blijkt	 dat	 de	 gezinsherenigers	 het	

minst	 voeling	 hebben	 met	 de	

Belgische	arbeidsmarkt.		
Afbeelding	 11:	 Verdeling	 tewerkstelling	 per	
groep	sinds	jaar	van	aankomst.	

																																																								

	
27	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	13.	
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18.	 De	vorige	grafiek	sluit	nauw	aan	bij	deze	grafiek28	met	betrekking	tot	de	afhankelijkheid	

van	vreemdelingen	van	de	sociale	bijstand	in	ruime	zin.	Als	enige	sociaal	vangnet	waarvoor	

geen	 vooraf	 betaalde	 bijdragen	 vereist	 zijn,	 kent	 het	 een	 grote	 ‘populariteit’	 onder	

asielzoekers	in	de	beginjaren	van	hun	verblijf	in	België.	Na	drie	jaar	kent	het	aantal	gebruikers	

een	piek,	met	bijna	70%,	om	uiteindelijk	na	9	jaar	op	20%	te	stranden.	Vergeleken	met	het	

aantal	waar	de	economische	migranten	zich	situeren	Dit	blijven	hoge	cijfers	vergeleken	met	

het	aantal	procent	waar	de	economische	migranten	zich	situeren,	namelijk	3%.	

	 	

																																																								

	
28	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	14.	

Afbeelding	12:	Afhankelijkheid	van	vreemdelingen	van	sociale	bijstand.	
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19.	 De	volgende	logische	stap	bestaat	uit	het	opvolgen	van	de	vluchtelingen	die	wel	aan	

de	slag	zijn	kunnen	gaan	en	bijgevolg	bijgedragen	hebben	aan	de	sociale	zekerheid.	Op	die	

manier	is	het	mogelijk	om	het	aantal	vluchtelingen	te	achterhalen	dat	gebruik	maakt	van	de	

Belgische	 werkloosheidsuitkeringen	 (in	 de	 veronderstelling	 dat	 zij	 voldoen	 aan	 de	

voorwaarden).	Onderstaande	grafiek29	geeft	een	overzicht	van	het	aantal	vreemdelingen	dat	

terugvalt	 op	 de	 werkloosheidsverzekering.	 Zoals	 eerder	 gezegd	 vinden	 economische	

migranten	eerder	werk	waardoor	die	groep	in	deze	grafiek	oververtegenwoordigd	is	omdat	zij	

reeds	 bijdragen	 betaald	 hebben.	 Na	 een	 aantal	 jaren	 verblijf	 in	 België,	 stijgt	 het	 aantal	

vluchtelingen	dat	terugvalt	op	de	werkloosheidsverzekering	enorm.	Na	7	jaar	overstijgt	het	

aantal	 vluchtelingen	 dat	 recht	 heeft	 op	 een	 werkloosheidsuitkering	 zelfs	 het	 aantal	

economische	migranten	dat	recht	heeft	op	een	werkloosheidsuitkering.	 	

Afbeelding	13:	Percentage	gebruikers	werkloosheidsverzekering	bij	vreemdelingen.	

	 	

																																																								

	
29	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	23.	



	 18	

20.	 Ten	slotte	vergelijkt	onderstaande	grafiek30	het	aantal	tijdelijke	contracten	–al	dan	niet	

gewenst-	bij	zowel	autochtone	werknemers	als	bij	vreemdelingen.	Hieruit	blijkt	dat	meer	dan	

een	derde	van	de	asielzoekers	niet	kan	rekenen	op	de	werkzekerheid	van	een	vaste	job.	Het	

aantal	asielzoekers	dat	onvrijwillig	een	tijdelijke	job	aanvaardt,	is	bijna	gelijk	met	dat	aantal.	

Dit	is	te	verklaren	door	het	feit	dat	vluchtelingen	vaak	wel	een	permanente	job	willen,	maar	

er	 geen	 vinden.	 Slechts	 7%	 van	 de	 autochtone	 bevolking	 gaat	 aan	 de	 slag	 met	 tijdelijke	

arbeidsovereenkomsten,	 naast	 18%	 van	 de	 economische	 migranten	 en	 25%	 van	 de	

gezinsherenigers.		

	
Afbeelding	14:	Aantal	tijdelijke	contracten,	al	dan	niet	gewenst.	

	 	

																																																								

	
30	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	14	p.	
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Hoofdstuk	5. Integratie	van	vluchtelingen	op	de	Europese	arbeidsmarkt	

21.	 Dit	 onderdeel	 van	 de	 masterproef	 zal	 kort	 focussen	 op	 de	 problematiek	 van	 de	

integratie	van	vluchtelingen	in	de	ruimere	arbeidsmarkt	van	de	Europese	Unie.	Het	is	handig	

om	hierbij	enkele	kerncijfers	in	gedachten	te	houden.	Het	onderzoek	dat	hier	besproken	zal	

worden,	dateert	van	2014.	Hierdoor	is	nog	niet	alle	cijfermateriaal	up-to-date	op	het	moment	

van	schrijven	van	deze	masterproef.	

	

22.	 Het	 onderzoek	 dat	 hier	 besproken	 wordt,	 houdt	 rekening	 met	 een	 totaal	 van	 1,8	

miljoen	vluchtelingen	in	25	lidstaten	van	de	EU.	Vier	vijfden	daarvan	verblijft	in	Duitsland,	het	

Verenigd	Koninkrijk,	Zweden	en	Frankrijk.	Ongeveer	10	procent	leeft	in	België	en	Oostenrijk.	

Gemiddeld	59%	van	alle	vluchtelingen	zijn	mannen.	Van	de	vluchtelingen	die	tussen	15	en	64	

jaar	zijn,	heeft	één	op	vijf	hoger	onderwijs	genoten.	Hierbij	moet	opgemerkt	worden	dat	de	

personen	die	bij	de	recente	grote	toevlucht	horen,	vaak	minder	goed	opgeleid	zijn	vergeleken	

met	de	reeds	gevestigde	generatie	vluchtelingen	in	de	EU.	Een	constante	hierbij	is	dat	mannen	

over	het	algemeen	lager	opgeleid	zijn	dan	vrouwen.	De	tewerkstelling	van	vrouwen	in	de	EU	

blijkt	dan	weer	een	struikelblok:	gemiddeld	zijn	zij	voor	45%	tewerkgesteld,	wat	17%	lager	is	

dan	de	cijfers	voor	mannen.31	

	

23.	 Onderstaande	 grafiek	 geeft	 de	 gemiddelde	 tewerkstellingsgraad	 weer	 van	

vreemdelingen	doorheen	de	EU.	Hierbij	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	economische	

migranten	en	studenten,	gezinsherenigers,	vluchtelingen	en	autochtonen.	Hierbij	valt	op	dat,	

net	zoals	bij	de	Belgische	cijfers,	in	de	beginperiode	van	het	verblijf	de	cijfers	het	laagst	zijn.	

Na	verloop	van	5	jaar	verblijf	begint	de	tewerkstellingsgraad	van	vluchtelingen	al	dichter	te	

groeien	naar	de	cijfers	van	de	autochtone	tewerkstellingsgraad.	Na	een	lange	periode	van	10	

jaar,	komt	deze	op	hetzelfde	niveau.	De	tewerkstellingsgraad	van	economische	migranten	ligt	

opvallend	 hoog	 in	 het	 begin	 van	 het	 verblijf,	 namelijk	 op	 hetzelfde	 niveau	 als	 dat	 van	

autochtone	werknemers.	Na	vijf	jaar	verblijf	blijkt	de	tewerkstellingsgraad	van	economische	

																																																								

	
31	Voor	een	volledig	overzicht	van	het	cijfermateriaal,	Zie	:	OECD,	How	are	refugees	faring	in	the	labour	market	
in	Europe?	A	first	evaluation	based	on	the	2014	EU	Labour	Force	Survey	ad	hoc	module,	Paris,	OECD	Publishing,		
2016,	43	p.		
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migranten	zelfs	meer	dan	10	procent	hoger	te	liggen	dan	de	autochtone	tewerkstellingsgraad.	

Dit	 valt	 te	 verklaren	 door	 de	 hoge	 motivatie	 en	 hoge	 opleidingsniveaus	 van	 deze	 groep	

economische	migranten.		

	

Afbeelding	15:	Tewerkstellingsgraad	vreemdelingen	in	de	EU.32  

24.	 De	moeilijkste	uitdaging	bevindt	zich	erin	om	vrouwen	in	de	vluchtelingengroepen	aan	

te	zetten	en	te	steunen	in	de	zoektocht	

naar	 werk.	 De	 tewerkstellingsgraad	

van	vrouwen	ten	opzichte	van	mannen	

in	 vluchtelingengroepen	 ligt	

gemiddeld	17	%	lager	doorheen	de	EU.	

Zoals	 te	 zien	 op	 de	 grafiek33	 scoren	

vrouwen	 in	 de	 vluchtelingengroepen	

van	 alle	 groepen	 vreemdelingen	 het	

slechtst.	 Verder	 kan	 van	 de	 grafiek	

afgeleid	 worden	 dat	 bij	 de	

																																																								

	
32	OECD,	How	are	refugees	faring	in	the	labour	market	in	Europe?	A	first	evaluation	based	on	the	2014	EU	Labour	
Force	Survey	ad	hoc	module,	Paris,	OECD	Publishing,	2016,	37	p.	
33	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	33.	
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Figure 11. Long term unemployment rates of refugees and other non-EU born by duration of stay, 15-64, 2014 

 
Source: Own calculations based on EU LFS 2014 AHM. Data cover 25 countries of the European Union. 

The unemployment rate of refugees across the EU differs significantly between Member States (for which 
data is available), ranging from 15% in the United Kingdom to more than 50% in Spain. While other non-
EU born migrants also have higher unemployment rates than the native born in all of the countries 
presented, in Spain, Finland and Belgium they have considerably better outcomes than the refugees in 
terms of unemployment (-19, 9 and -8 percentage points, respectively). 

The special case of refugee women 

Bringing refugee women into employment is a particular challenge. Low education and low labour-
market participation contribute to the trend. The employment rate for refugee women is on average 
45%. It is lower than for other female non-EU born and native born women and 17 percentage points lower 
than that of refugee men (Figure 12). Moreover, they have the highest rate of unemployment of all groups, 
21%, versus 19% for refugee men and 17% for non-refugee migrant women from outside the EU. 

Figure 12. Labour market outcomes of refugees and other non-EU born by gender and level of education, 15-
64, 2014 

 

 

Source: Own calculations based on EU LFS 2014 AHM. Data cover 25 countries of the European Union.  
Notes: Education is defined as in Figure 7. ER stands for employment rate and UR for unemployment rate. 

This result is to some extent driven by the fact that more refugee women are low-educated, relative to other 
migrant groups. Nearly half of them have a low level of education, versus 40% among refugee men and 
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laaggeschoolde	vrouwen	het	tewerkstellingscijfer	dramatisch	laag	is.	Daarnaast	is	het	aantal	

laaggeschoolde	 vrouwen	 hoger	 dan	 het	 aantal	 laaggeschoolde	 mannen	 bij	 de	

vluchtelingengroepen.	Bijna	de	helft	van	de	vrouwen	is	laaggeschoold	ten	opzichte	van	40%	

van	de	mannen	is.	

Hoofdstuk	6. Tussenconclusie:	 integratie	 van	 vluchtelingen	 in	 België	 t.o.v.	 de	

E.U.	

25.	 In	België	is	de	kloof	tussen	de	tewerkstellingsgraad	van	autochtone	arbeidskrachten	

en	 vreemdelingen	 een	 van	 de	 grootste	 in	 de	 hele	 EU.34	 Vergeleken	 met	 het	 Europees	

gemiddelde	 wat	 betreft	 de	 tewerkstellingsgraad	 zijn	 de	 cijfers	 duidelijk.	 In	 België35	 zijn	

gemiddeld	 6-36%	 van	 de	 vluchtelingen	 tewerkgesteld	 tijdens	 de	 eerste	 vijf	 jaar	 van	 hun	

verblijf.	Het	Europees	gemiddelde	bedraagt	meer	dan	40%	voor	dezelfde	periode.36		

	

Aan	 de	 andere	 kant	 blijkt	 dan	 weer	 dat	 de	 verhouding	 van	 de	 tewerkstellingsgraad	 van	

vluchtelingen	ten	opzichte	van	andere	categorieën	vreemdelingen	over	het	algemeen	beter	is	

dan	in	veel	andere	Europese	lidstaten.37	

	

Net	zoals	in	België	blijken	vluchtelingen	die	eenmaal	werkloos	vallen,	doorheen	de	ganse	EU	

moeilijker	terug	werk	te	vinden.	Op	die	manier	worden	de	cijfers	van	de	werklozen	op	lange	

termijn	de	hoogte	ingejaagd.	Vluchtelingen	blijken	een	hoger	risico	te	hebben	om	lange	tijd	

werkloos	 te	 zijn.	 De	 belangrijkste	 oorzaken	 voor	 de	 hoge	 werkloosheidscijfers	 van	

vluchtelingen	zijn	de	laaggeschooldheid	en	het	gebrek	aan	kennis	van	de	landstalen.	De	vaak	

jonge	leeftijd	van	de	vluchtelingen	zorgt	echter	wel	voor	een	licht	voordeel.	

	

																																																								

	
34	OECD,	Indicators	of	immigrant	integration	2015:	Settling	In,	Paris,	OECD	Publishing,	2015,	DOI.	
35	Zie		afbeelding	11.	
36	Zie		afbeelding	15.	
37	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	33.	
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Onderzoek	 wijst	 uit	 dat	 laaggeschoolde	 vreemdelingen	 het	 moeilijkst	 scoren	 op	 de	

arbeidsmarkt.	Eenmaal	zij	de	arbeidsmarkt	willen	betreden,	moeten	zij	gemiddeld	het	langst	

blijven	zoeken.38	39	

	

26.	 Uit	 het	 bovenstaande	 blijkt	 dat	 het	 Belgische	 verhaal	 geen	 groot	 succes	 is	 voor	

vluchtelingen	op	de	arbeidsmarkt.	Hierbij	komt	nog	de	complexiteit	van	het	federaal	systeem:	

de	wetgevende	bevoegdheid	betreffende	arbeid	in	het	algemeen	en	sociale	zekerheid	situeert	

zich	-voorlopig	nog-	bij	de	federale	wetgevende	macht.	De	tewerkstelling	van	vreemdelingen,	

arbeidsbemiddeling	en	de	integratie	van	vreemdelingen	is	echter	een	regionale	bevoegdheid	

geworden.	 Voor	 wat	 betreft	 de	 tewerkstelling	 van	 vluchtelingen	 moeten	 dus	 twee	

wetgevende	machten	optreden.	 Zoals	wel	 vaker	het	 geval	 is,	 zijn	deze	niet	 steeds	 vlot	op	

elkaar	afgestemd.	In	de	actualiteit	zijn	al	voorstellen	verschenen	om	een	apart	sociaal	statuut	

voor	 vluchtelingen	 te	 voorzien	 (zie	 randnummer	 199	 e.v.).	 De	 haalbaarheid	 en	 juridische	

mogelijkheid	hiervan	werd	al	snel	in	vraag	gesteld.	Dat	de	integratie	van	vluchtelingen	sneller	

kan	 verlopen	 wanneer	 zij	 vlot	 werk	 vinden,	 heeft	 de	 VDAB	 goed	 begrepen.	 Daarom	

ontwikkelde	zij	een	specifiek	programma	om	(kandidaat-)vluchtelingen	sneller	aan	werk	 te	

helpen	(zie	randnummer	156).	Op	federaal	niveau	zijn	dan	weer	maatregelen	verschenen	die	

de	integratie	van	vluchtelingen	kunnen	tegenwerken,	nl.	de	afschaffing	van	het	permanent	

verblijfsrecht	 en	 de	 vervanging	 hiervan	 door	 een	 louter	 tijdelijk,	weliswaar	 hernieuwbaar,	

verblijfsrecht	(zie	randnummer	153).	

	 	

																																																								

	
38	OECD,	“Recent	labour	market	developments	and	the	short-term	outlook”,	OECD	Employment	Outlook	2016,	
5.	
39	D.	LENS,	I.	MARX	en	S.	VUJIC,	Integrating	(former)	asylum	seekers	into	the	Belgian	labour	market.	What	can	
we	learn	from	the	recent	past,	Antwerpen,	Centre	for	Social	Policy,	2017,	26.	
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Deel	II. Beschermingsstatuten	

Hoofdstuk	1. Vluchtelingen	

Afdeling	1. Vluchtelingenstatus		

27.	 Het	Vluchtelingenverdrag40	definieert	een	‘vluchteling’	als	een	persoon	die:	

Uit	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.	

	

28.	 Ten	eerste	moet	een	asielzoeker,	die	wenst	internationale	bescherming	te	verkrijgen	

op	basis	van	het	vluchtelingenverdrag,	zich	buiten	het	land	van	herkomst	bevinden.		

Ten	tweede	moet	de	persoon	een	gegronde	vrees	voor	vervolging	hebben.	Deze	voorwaarde	

bevat	zowel	een	subjectief	element,	nl.	‘vrees’,	als	een	objectief	element,	nl.	‘gegrond’.41	De	

bewijslast	hiervoor	ligt	bij	de	kandidaat-vluchtelingen,	maar	in	de	praktijk	blijken	staten	hierbij	

de	kandidaten	het	voordeel	van	de	twijfel	te	verlenen.42	In	het	algemeen	moet	de	vrees	als	

gegrond	worden	beschouwd	wanneer	de	(kandidaat)-vluchtelingen	aantonen	dat	het	 leven	

ondraaglijk	is	geworden	in	zijn	land	van	herkomst.43	

	

De	 inhoudelijke	 betekenis	 van	 het	 begrip	 ‘vervolging’	 is	 vrij	 open.	 De	 opstellers	 van	 het	

Vluchtelingenverdrag	hebben	bewust	niet	gekozen	voor	een	krampachtige	omschrijving	om	

zoveel	 mogelijk	 situaties	 onder	 de	 definitie	 te	 kunnen	 plaatsen.	 De	 UNHCR	 vermeldt	 dat	

																																																								

	
40	Art.	1	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	vluchtelingen	van	28	juli	1951,	United	Nations	Treaty	
Series,	vol.	189,	13,	gewijzigd	door	het	Protocol	van	New	York	van	31	januari	1967,	United	Nations	Treaty	Series,	
vol.	606,	267.	(Verder:	Vluchtelingenverdrag).	
41	UNHCR,	Handboek	betreffende	Procedures	en	Criteria	voor	het	Erkennen	van	de	Hoedanigheid	van	Vluchteling	
(Verder:	UNHCR	Handboek),	HCR/IP/4/Eng/REV.1	Reedited,	Geneva,	January	1992,	UNHCR	1979,	38.	
42	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	3.	
43	E.	DESMET,	“Vijftig	jaar	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen:	een	kritische	balans”,	
Jura	Falconis,	2002-2003,	39,	8.	
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iedere	schending	van	mensenrechten	tot	vervolging	kan	leiden.	Het	is	niet	zo	dat	de	vervolging	

hierbij	een	noodzakelijke	bedreiging	van	het	leven	of	de	vrijheid	inhoudt.44		

	

Ten	derde	moet	 de	 vorm	van	 vervolging	 één	 van	de	 vijf	 zijn	 die	 het	Vluchtelingenverdrag	

opsomt	nl.	 ras,	 godsdienst,	nationaliteit,	het	behoren	 tot	een	bepaalde	groep,	of	politieke	

overtuiging.	 De	 voorlaatste	 grond	 wordt	 doorgaans	 beschouwd	 als	 een	 allesomvattende	

bepaling,	waaronder	bv.	 ook	personen	 kunnen	onder	 ressorteren	die	 vervolgd	worden	op	

basis	van	hun	seksuele	geaardheid.45	46	

	

Ten	 slotte	 is	 het	 niet	mogelijk	 om	 de	 vluchtelingenstatus	 te	 verkrijgen	 in	 een	 ander	 land	

wanneer	personen	 internationale	bescherming	kunnen	verkrijgen	 in	het	herkomstland.	Dit	

houdt	de	onmogelijkheid	in	om	de	bescherming	van	de	autoriteiten	van	het	land	van	herkomst	

in	 te	 roepen.	 Deze	 onmogelijkheid	 is	 vaak	 een	 gevolg	 van	 het	 actieve	 optreden	 van	 de	

overheden	in	het	land	van	herkomst.47	

	

29.	 Deze	definitie	laat	veel	interpretatie	open	voor	de	statenpartijen.	Volgens	sommigen	

ontstaat	hierbij	te	veel	ruimte,	volgens	anderen	is	dit	een	bedoelde	vrijheid	die	de	kans	biedt	

aan	 statenpartijen	 om	 zoveel	 mogelijk	 categorieën	 van	 personen	 die	 internationale	

bescherming	 opzoeken,	 te	 helpen	 (voor	 een	 verdere	 bespreking	 van	 de	 kritiek	 op	 het	

Vluchtelingenverdrag,	zie	randnummers	57-62).		

1. Non-refoulement	en	fundamentele	rechten	

30.	 Het	 belangrijkste	 onderdeel	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 voor	 de	 personen	 die	

internationale	bescherming	opzoeken,	is	het	non-refoulement	beginsel.	Dit	houdt	in	dat	het	

verdrag	verbiedt	aan	de	 lidstaten	om	vluchtelingen	uit	te	zetten	of	terug	te	 leiden	naar	de	

																																																								

	
44	UNHCR	Handboek,	51.	
45	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	42.	
46	Noot	onder	Cass.	13	mei	1996	(Rosa	A./Rijksdienst	voor	Kinderbijslag)	en	Cass.	13	mei	1996	(Vasa	G.	/	O.C.M.W.	
Evere)	,	D.	VANHEULE,	“De	status	van	kandidaat-vluchtelingen:	is	de	declaratieve	erkenning	van	de	hoedanigheid	
van	vluchteling	in	België	constitutief?”,	T.	Vreemd.	1996,	42.	
47	UNHCR	Handboek,	98.	
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grenzen	van	het	grondgebied	waar	zijn	leven	of	vrijheid	bedreigd	zou	worden	op	grond	van	

dezelfde	feiten	die	leiden	tot	het	vluchtelingenstatuut,	nl.	vervolging	wegens	ras,	godsdienst,	

nationaliteit,	het	behoren	tot	een	bepaalde	sociale	groep	of	zijn	politieke	overtuiging 48.	Als	

uitzondering	op	deze	regel	geldt	dat	vluchtelingen	die	beschouwd	worden	als	een	gevaar	voor	

de	 veiligheid	 van	 het	 land	 waarin	 hij	 zich	 bevindt,	 geen	 aanspraak	 kunnen	maken	 op	 dit	

beginsel.	Hiervoor	moeten	ernstige	redenen	bestaan:	loutere	veronderstellingen	kunnen	niet	

volstaan.49	

	

31.	 Daarnaast	 verbiedt	 het	 Vluchtelingenverdrag	 de	 uitzetting	 van	 een	 regelmatig	

verblijvende	vluchteling,	 tenzij	die	vluchteling	een	gevaar	zou	opleveren	voor	de	openbare	

orde	of	nationale	veiligheid.50	

	

32.	 Ten	 slotte	 kunnen	 Verdragsluitende	 staten	 geen	 strafsancties	 opleggen	 wanneer	

(kandidaat)-vluchtelingen	op	onregelmatige	wijze	zijn	binnengekomen	in	de	Staat,	of	wanneer	

zij	 onregelmatig	 verblijven	 in	 dezelfde	 Staat.	 Dit	 geldt	 enkel	 wanneer	 de	 (kandidaat)-

vluchtelingen	zich	bij	de	autoriteiten	gemeld	hebben	en	bijkomend	een	geldige	reden	kunnen	

voorleggen	voor	hun	onregelmatige	binnenkomst	of	onregelmatig	verblijf.51	

2. Uitsluitingen	

33.	 Bij	de	totstandkoming	van	het	verdrag	werd	rekening	gehouden	met	de	soevereiniteit	

van	de	 verdragsluitende	 staten.	Om	deze	 redenen	worden	personen	die	 op	de	 vlucht	 zijn	

binnen	de	grenzen	van	het	eigen	land,	niet	in	de	definitie	opgenomen.	Voor	deze	personen	

werd	een	andere	regeling	uitgewerkt,	nl.	voor	de	‘Internally	Displaced	Persons’,	of	IDP52.		

	

34.	 Verder	sluit	het	verdrag	expliciet	personen	uit	die	een	misdrijf	 tegen	de	vrede,	een	

oorlogsmisdrijf	 of	 een	misdrijf	 tegen	 de	menselijkheid	 hebben	 begaan.	 Daarnaast	 kunnen	

																																																								

	
48	Art.	33,	lid	1	Vluchtelingenverdrag.	
49	Art.	33,	lid	2	Vluchtelingenverdrag.	
50	Art.	32	Vluchtelingenverdrag.	
51	Art.	31,	lid	1	Vluchtelingenverdrag.	
52	Zie		http://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html.	
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personen	die	een	ernstig	misdrijf	hebben	begaan,	dat	niet	van	politieke	aard	 is,	geweigerd	

worden	door	de	staat	die	de	aanvraag	ontvangt.53	

	

35.	 Oorlogsvluchtelingen	 vallen	 buiten	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 definitie	 van	 het	

Vluchtelingenverdrag.	 Daarom	 hebben	 verschillende	 staten	 een	 subsidiaire	

beschermingsvorm	geïntroduceerd	om	toch	enige	vorm	van	bescherming	 te	voorzien	voor	

personen	 die	 op	 de	 vlucht	 zijn	 van	 oorlogsgeweld	 (zie	 randnummer	 39	 voor	 de	 Belgische	

regeling).	

Afdeling	2. Vreemdelingenwet	

36.	 Het	vluchtelingenstatuut	 in	België	wordt	geregeld	door	de	Vreemdelingenwet.54	De	

vluchtelingenstatus	wordt	toegekend	aan	de	vreemdeling	die	voldoet	aan	de	voorwaarden	

van	artikel	1	van	het	Vluchtelingenverdrag.55	De	Vreemdelingenwet	geeft	verder	duiding	aan	

de	 algemene	bewoording	 van	 het	 element	 ‘daden	 van	 vervolging’	 uit	 de	 definitie	 van	 het	

Vluchtelingenverdrag.		

Afdeling	3. Niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen	

37.		 Gezien	het	belang	om	een	uniforme	definitie	te	hebben	voor	deze	kwetsbare	groep	

vreemdelingen,	heeft	de	Europese	wetgever	een	aparte	voorziening	in	de	Erkenningsrichtlijn	

voorzien.	Het	gaat	om	minderjarigen	die	zonder	ouders	of	voogd	op	het	grondgebied	van	de	

lidstaten	 aankomen	 of	 verblijven.56	 De	 definitie	 blijft	 gelden	 zolang	 deze	 personen	 niet	

daadwerkelijk	onder	de	hoede	van	een	ouder	of	voogd	blijven.	Als	ouder	of	voogd	worden	

beschouwd:	 de	 volgens	 het	 herkomstland	 wettelijke	 of	 via	 praktijk	 verantwoordelijke	

volwassenen.	Overigens	beschouwt	de	Erkenningsrichtlijn	de	niet-begeleide	minderjarigen	als	

kwetsbare	 personen,	 waarbij	 de	 lidstaten	 verplicht	 met	 hun	 specifieke	 situatie	 rekening	

moeten	houden	bij	de	verblijfsprocedures.57		

																																																								

	
53	Art.	1(F)	van	het	Vluchtelingenverdrag.	
54	Wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	 grondgebied,	 het	 verblijf,	 de	 vestiging	 en	 de	
verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	31	december	1980.	(Verder:	Vreemdelingenwet).	
55	Art.	48	j°	art.	48/3,	§1	Vreemdelingenwet.	
56	Art.	2,	l)	Erkenningsrichtlijn.	
57	Art.	19,	3	Erkenningsrichtlijn.	



	 27	

Wanneer	de	internationale	bescherming	is	toegekend,	moeten	lidstaten	ervoor	zorgen	dat	de	

niet-begeleide	minderjarigen	 vertegenwoordigd	worden	door	 een	wettelijke	 voogd	of	 een	

organisatie	die	belast	is	met	de	zorg	voor	en	het	welzijn	van	minderjarigen.58	

	

38.	 Aangezien	 niet-begeleide	 minderjarige	 vreemdelingen	 een	 bijzonder	 kwetsbare	

positie	innemen	in	de	verblijfsprocedures,	heeft	de	Belgische	wetgever	een	aparte	regeling	

voorzien	 voor	 personen	 jonger	 dan	 18	 jaar,	 afkomstig	 uit	 een	 niet	 EU-land	 en	 die	 zonder	

ouders	of	voogd	verblijven	in	België.	Deze	aparte	regeling	is	een	gevolg	van	de	omzetting	naar	

nationaal	recht	van	de	Erkenningsrichtlijn.		

	

Voor	de	inhoudelijke	definiëring	van	niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen	verwijst	het	

KB	 van	 22	 december	 200359	 naar	 de	 Programmawet	 van	 24	 december	 200260.	 Deze	

Programmawet	voert	de	voogdijregeling	in	voor	niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen.	

De	wet	is	van	toepassing	op	personen	van	minder	dan	achttien	jaar	oud,	die	niet	begeleid	zijn	

door	een	persoon	die	het	ouderlijk	gezag	of	de	voogdij	over	hem	uitoefent	en	die	afkomstig	

zijn	van	landen	die	geen	lid	zijn	van	de	Europese	Economische	Ruimte.	De	wet	voegt	hierbij	

toe	dat	deze	personen	een	aanvraag	hebben	ingediend	om	erkend	te	worden	als	vluchteling	

ofwel	niet	voldoen	aan	de	voorwaarden	inzake	toegang	en	verblijf	op	het	grondgebied,	zoals	

vastgesteld	door	de	Vreemdelingenwetgeving.61	

	 	

																																																								

	
58	Art.	31	Erkenningsrichtlijn.		
59	Koninklijk	besluit	van	22	december	2003	tot	uitvoering	van	Titel	XIII,	Hoofdstuk	6	‘Voogdij	over	niet-begeleide	
minderjarige	vreemdelingen’	van	de	programmawet	van	24	december	2002,	BS	29	januari	2004,	5538.	
60	 Programmawet	 van	24	december	2002	 -	 Titel	 XIII-	Hoofdstuk	VI:	Voogdij	 over	niet-begeleide	minderjarige	
vreemdelingen,	BS	31	december	2002,	58686.	
61	Art.	1	Programmawet	22	december	2002,	j°	Art.	5	Programmawet	22	december	2002,	j°	art.	1/1,	8°	KB	11	juli	
2003	tot	regeling	van	de	werking	en	de	rechtspleging	voor	het	Commissariaat-generaal	voor	de	Vluchtelingen	en	
de	Staatlozen,	BS	27	januari	2004,	4623.	
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Hoofdstuk	2. Andere	beschermingsstatuten	

Afdeling	1. Subsidiaire	bescherming	

39.	 Voor	personen	die	niet	onder	de	definitie	vallen	van	het	Vluchtelingenverdrag	en	dus	

geen	 aanspraak	 kunnen	 maken	 op	 de	 bescherming	 van	 de	 vluchtelingenstatus,	 heeft	 de	

Belgische	 wetgever	 een	 subsidiaire	 beschermingsvorm	 voorzien.	 Deze	 subsidiaire	

beschermingsstatus	 wordt	 toegekend	 aan	 vreemdelingen	 bij	 wie	 zwaarwegende	 gronden	

bestaan	om	aan	te	nemen	dat	zij	een	reëel	risico	lopen	op	ernstige	schade	bij	terugkeer	naar	

het	herkomstland.62		

	

Het	begrip	 ‘ernstige	schade’	wordt	nader	toegelicht	als	ofwel	het	risico	op	de	doodstraf	of	

executie,	foltering	of	onmenselijke	of	vernederende	behandeling	of	ernstige	bedreiging	van	

het	leven	of	de	persoon	van	een	burger	als	gevolg	van	willekeurig	geweld	in	het	geval	van	een	

internationaal	of	binnenlands	gewapend	conflict.63	

	

40.	 Deze	Belgische	definitie	van	het	concept	‘subsidiaire	bescherming’	is	het	gevolg	van	de	

omzetting	naar	nationaal	recht	van	een	Europese	Richtlijn64	die	onderdeel	is	van	het	Europees	

Gemeenschappelijk	 Asielstelsel.	 Voor	 meer	 informatie	 betreffende	 het	 Europees	

Gemeenschappelijk	Asielstelsel	(GEAS),	zie	randnummer	63	e.v.	

Afdeling	2. Regularisatie	

1. Humanitaire	regularisatie	

41.	 Humanitaire	regularisatie	is	een	uitzonderlijke	machtiging	tot	verblijf	in	het	land	voor	

meer	dan	3	maanden.	Het	is	een	uitzonderingsprocedure	die	enkel	aangewend	kan	worden	

wanneer	 andere	 verblijfsprocedures	 niet	 aangewend	 kunnen	 worden,	 maar	 er	 toch	 een	

																																																								

	
62	Art.	48/4	Vreemdelingenwet.	
63	Art.	48/4,	§2	Vreemdelingenwet.	
64	Art.	2,	f)	Richtl.Raad	nr.	2011/95/EU,	13	december	2011	inzake	normen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	
van	derde	landen	of	staatlozen	als	personen	die	internationale	bescherming	genieten,	voor	een	uniforme	status	
voor	vluchtelingen	of	voor	personen	die	in	aanmerking	komen	voor	subsidiaire	bescherming,	en	voor	de	inhoud	
van	de	verleende	bescherming	(herschikking),	Pb.L.	20	december	2011,	afl.	337,	9.	(Erkenningsrichtlijn)	
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bijzondere	 omstandigheid	 aanwezig	 is	 die	 een	 verblijf	 in	 België	 kan	 rechtvaardigen.65	

Voorwaarde	 om	 toegelaten	 te	 worden	 tot	 de	 procedure	 is	 dat	 de	 vreemdeling	 over	 een	

identiteitsdocument	 beschikt,	 tenzij	 in	 gevallen	 van	 overmacht	 of	 er	 een	 nog	 een	

asielprocedure	hangende	is.	De	aanvraag	gebeurt	bij	de	burgemeester	van	de	plaats	waar	de	

aanvrager	verblijft.66	

	

De	wet	geeft	geen	nadere	invulling	van	het	begrip	‘bijzondere	omstandigheden’,	maar	somt	

wel	limitatief	op	welke	situaties	uitgesloten	worden.	Wanneer	een	aanvrager	zich	in	dergelijke	

situaties	bevindt,	wordt	de	aanvraag	onontvankelijk	verklaard.67	Het	gaat	ten	eerste	om	de	

gevallen	waarin	de	aanvrager	 reeds	een	asielaanvraag	 ingediend	heeft	en	daarbij	dezelfde	

redenen	 heeft	 aangehaald	 om	 die	 aanvraag	 te	 onderbouwen,	 maar	 die	 achteraf	 niet	

weerhouden	zijn	door	de	asieldiensten.68	Ten	tweede	worden	elementen	die	in	de	loop	van	

de	eigenlijke	asielprocedure	opgeworpen	hadden	moeten	worden,	weerhouden.69	Ten	derde	

kunnen	aanvragers	niet	opnieuw	dezelfde	elementen	aanhalen	die	zij	hebben	gebruikt	tijdens	

een	vorige	aanvraag	tot	het	bekomen	van	een	machtiging	tot	verblijf	 in	het	Rijk,	 tenzij	die	

elementen	werden	aangehaald	 in	het	kader	van	een	aanvraag	die	als	onontvankelijk	werd	

beoordeeld.70	Ten	slotte	kunnen	elementen	die	werden	aangehaald	om	een	regularisatie	om	

medische	 redenen	 te	 bekomen	 overeenkomstig	 artikel	 9ter	 Vreemdelingenwet,	 ook	 niet	

weerhouden	worden	om	een	regularisatie	om	humanitaire	redenen	te	rechtvaardigen.71	

	

42.	 De	overheid	die	de	aanvraag	ontvangt,	beslist	 vrij	of	 zij	 een	9bis	aanvraag	gegrond	

vindt.	Hiervoor	zijn	echter	wel	een	aantal	administratieve	instructies	uitgewerkt,	die	later	door	

																																																								

	
65	Art.	9bis	Vreemdelingenwet.	
66	Art.	9bis,	§1	Vreemdelingenwet.	
67	Art.	9bis,	§2	Vreemdelingenwet.	
68	Art.	9bis,	§2,	1°	Vreemdelingenwet.	
69	Art.	9bis,	§2,	2°	Vreemdelingenwet.	
70	Art.	9bis,§2,	3°	Vreemdelingenwet.	
71	Art.	9bis,	§2,	4°	Vreemdelingenwet.	
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het	 Grondwettelijk	 Hof	 vernietigd	 werden.	 In	 de	 praktijk	 blijven	 deze	 instructies	 echter	

uitwerking	hebben	als	niet	bindende	richtlijn	(zie	randnummer	15).	

2. Medische	regularisatie	

43.	 Medische	regularisatie	kan	aangevraagd	worden	wanneer	personen	al	dan	niet	legaal	

in	 ons	 land	 verblijven	 en	 aan	 een	 ernstige	 ziekte	 lijden.	 Vreemdelingen	 die	 reeds	 op	 het	

Belgisch	grondgebied	verblijven,	kunnen	onder	bepaalde	voorwaarden	een	verblijf	van	meer	

dan	drie	maanden	bekomen.	De	wettelijke	basis	van	de	medische	regularisatie	is	eveneens	in	

de	 Vreemdelingenwet72	 terug	 te	 vinden,	 als	 gevolg	 van	 de	 omzetting	 van	 de	 Europese	

Kwalificatierichtlijn.73	Artikel	9ter	Vreemdelingenwet	wordt	uitgevoerd	door	he	KB	van	17	mei	

200774	en	de	omzendbrief	van	21	juni	200775.	

	

44.	 De	vreemdeling	die	een	verblijf	van	meer	dan	drie	maanden	wil	bekomen,	moet	ten	

eerste	aantonen	dat	hij	aan	een	ziekte	lijdt	die	en	reëel	risico	inhoudt	voor	zijn	leven	of	fysieke	

integriteit	 of	 een	 reëel	 risico	 inhoudt	 op	 een	 onmenselijke	 of	 vernederende	 behandeling	

wanneer	geen	behandeling	is	 in	zijn	van	land	herkomst	of	het	land	waar	hij	verblijft.	Het	is	

hierbij	 niet	 van	 belang	 of	 de	 aanvrager	 het	 medische	 probleem	 al	 dan	 niet	 zelf	 heeft	

veroorzaakt,	bv.	 in	het	geval	van	hongerstakingen.76	Een	arts	die	aangesteld	werd	door	de	

Dienst	Vreemdelingenzaken	gaat	na	of	de	medische	voorwaarden	al	dan	niet	vervuld	zijn.	Op	

straffe	 van	 niet-ontvankelijkheid	 van	 de	 aanvraag,	 moet	 de	 arts	 van	 de	 aanvrager	 een	

omstandig	 medisch	 getuigschrift	 indienen	 dat	 vergezeld	 wordt	 met	 de	 nodige	

identiteitsdocumenten.77	

																																																								

	
72	Art.	9ter	Vreemdelingenwet.	
73	Richtl.Raad	nr.	2004/83/EG,	29	april	2004	inzake	de	minimumnormen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	van	
derde	landen	en	staatlozen	als	vluchteling	of	als	persoon	die	anderszins	internationale	bescherming	behoeft,	en	
de	inhoud	van	de	verleende	bescherming,	Pb.L.	30	september	2004,	afl.	304,	12.	
74	KB	17	mei	2007	tot	vaststelling	van	de	uitvoeringsmodaliteiten	van	de	wet	van	15	september	2006	tot	wijziging	
van	de	wet	van	15	december	1980,	BS	31	mei	2007.	
75	Omz.	21	juni	2007	betreffende	de	wijzigingen	in	de	reglementering	betreffende	het	verblijf	van	vreemdelingen	
ten	gevolge	van	de	inwerkingtreding	van	de	wet	van	15	september	2006,	BS	4	juli	2007.	
76	Parl.	St.	Kamer	2008-2009,	5	november	2008,	COM	356,	14.	
77	Art.	9ter,	§§3	en	4	Vreemdelingenwet.	
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45.	 De	vreemdeling	zal	uitgesloten	worden	van	de	bepaling,	wanneer	de	DVZ	van	oordeel	

is	dat	er	ernstige	redenen	zijn	om	aan	te	nemen	dat	de	betrokkene	misdrijven	tegen	de	vrede,	

oorlogsmisdaden	of	een	misdrijf	tegen	de	menselijkheid	heeft	begaan,	of	een	ander	ernstig	

misdrijf	heeft	gepleegd	in	het	land	van	herkomst	of	land	van	verblijf.78	

Deel	III. Internationale	en	Europese	bescherming	

Hoofdstuk	1. Vluchtelingenverdrag	

46.	 Het	 Internationaal	 verdrag	 betreffende	 de	 Status	 van	 Vluchtelingen	 ofwel	 het	

Vluchtelingenverdrag,	 vormt	 de	 basis	 van	 de	 bescherming	 waarvan	 vluchtelingen	 kunnen	

genieten.79	

	

47.		 Voor	een	bespreking	van	de	definitie	van	het	concept	‘vluchteling’,	zie	randnummer	

27.	Oorlogsvluchtelingen	vallen	in	principe	niet	onder	deze	definitie.	Hiervoor	werd	in	2004	

een	 Europese	 richtlijn80	 uitgewerkt	 die	 het	 subsidiair	 beschermingsstatuut	 voor	

oorlogsvluchtelingen	regelde.	In	2011	werd	deze	richtlijn	grondig	aangepast	om	te	voldoen	

aan	de	nieuwe	eisen.81	

Afdeling	1. Sociaaleconomische	rechten	in	het	verdrag	

48.	 Het	Vluchtelingenverdrag	voorziet	een	aantal	fundamentele	bepalingen	m.b.t.	sociale	

en	 economische	 rechten	 voor	 vluchtelingen.	Hoofdstuk	 III	 van	het	Vluchtelingenverdrag	 is	

toegewijd	aan	 ‘winstgevende	arbeid’.82	Hoofdstuk	 IV	voorziet	enkele	bepalingen	m.b.t.	het	

																																																								

	
78	Art.	9ter,	§4	Vreemdelingenwet	j°	art.	55/4	Vreemdelingenwet.		
79	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	vluchtelingen	van	28	juli	1951,	United	Nations	Treaty	Series,	
vol.	189,	13,	gewijzigd	door	het	Protocol	van	New	York	van	31	januari	1967,	United	Nations	Treaty	Series,	vol.	
606,	267.	(Verder:	Vluchtelingenverdrag)	
80	Richtl.Raad	nr.	2004/83/EG,	29	april	2004	inzake	de	minimumnormen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	van	
derde	landen	en	staatlozen	als	vluchteling	of	als	persoon	die	anderszins	internationale	bescherming	behoeft,	en	
de	inhoud	van	de	verleende	bescherming,	Pb.L.	30	september	2004,	afl.	304,	12.	
81	Richtl.Raad	nr.	2011/95/EU,	13	december	2011	inzake	normen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	van	derde	
landen	 of	 staatlozen	 als	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 genieten,	 voor	 een	 uniforme	 status	 voor	
vluchtelingen	of	voor	personen	die	in	aanmerking	komen	voor	subsidiaire	bescherming,	en	voor	de	inhoud	van	
de	verleende	bescherming	(herschikking),	Pb.L.	20	december	2011,	afl.	337,	9.	(Verder:	Erkenningsrichtlijn)	
82	Art.	17	e.v.	Vluchtelingenverdrag.	
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welzijn	 van	 de	 vluchtelingen,	 waaronder	 onderwijs.83	 Daarnaast	 hebben	 de	 (kandidaat-

)vluchtelingen	op	basis	van	het	Vluchtelingenverdrag	een	aantal	plichten	tegenover	het	land	

dat	ze	opvang	heeft	geboden.	De	vluchtelingen	verbinden	zich	ertoe	zich	aan	de	wetten	en	

voorschriften	 te	 houden	 en	 de	 maatregelen	 om	 de	 openbare	 orde	 te	 beschermen	 te	

respecteren.84	

	

De	 doelstelling	 van	 deze	 expliciete	 opname	 van	 sociaaleconomisch	 getinte	 rechten,	 was	

dubbel.	 Enerzijds	 was	 het	 de	 bedoeling	 om	 (kandidaat-)vluchtelingen	 een	 minimale	

waardigheid	te	garanderen.	Anderzijds	had	het	verdrag	voor	ogen	om	de	vluchteling	zo	snel	

mogelijk	te	integreren	in	de	maatschappij	van	de	opvangende	staat.85	

	

Traditioneel	zijn	er	nog	twee	andere	mogelijke	oplossingen	om	het	vluchtelingenprobleem	op	

te	lossen,	zoals	de	vrijwillige	repatriëring	naar	hun	land	van	herkomst	of	resettlement	in	derde	

landen.86	De	opstellers	van	het	Vluchtelingenverdrag	hadden	klaarblijkelijk	voor	ogen	om	de	

vluchtelingen	zo	snel	mogelijk	 lokaal	 te	 integreren.87	De	keuze	voor	deze	doelstelling	moet	

bekeken	worden	in	het	licht	van	de	context	waarin	de	opstellers	van	het	Vluchtelingenverdrag	

zich	bevonden.	Op	het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	 leek	deze	keuze	voor	de	hand	

liggend	aangezien	de	meeste	vluchtelingen	na	de	Tweede	Wereldoorlog	uit	Europa	afkomstig	

waren.	Op	die	manier	was	de	kans	om	de	integratie	in	de	lokale	opvangstaat	te	doen	slagen,	

opvallend	groter	dan	nu	misschien	het	geval	is.	Een	tweede	belangrijke	reden	is	iets	minder	

voor	de	hand	liggend,	maar	wel	belangrijk:	de	opvang	van	vluchtelingen	uit	communistische	

staten,	 versterkte	 de	 ideologische	 en	 strategische	 doelstellingen	 van	 het	 “Westen”	 de	

																																																								

	
83	Art.	20	e.v.	Vluchtelingenverdrag.	
84	Art.	2	Vluchtelingenverdrag.		
85	J.	FITZPATRICK,	“Revitalizing	the	1951	Refugee	Convention”,	Harv.	Hum.	Rts.	J.	1996,	250.	
86	E.	DESMET,	“Vijftig	jaar	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen:	een	kritische	balans”,	
Jura	Falconis,	2002-2003,	39,	3.	Zie		ook	de	lijst	van	landen	die	deelnemen	in	het	Resettlement-programma	van	
UNHCR:	http://www.unhcr.org/559ce97f9.	
87	I.C.	JACKSON,	“The	1951	Convention	relating	to	the	Status	of	Refugees:	A	Universal	Basis	for	Protection”,	Int.	
J.	Refug.	L.	1991,	406.	
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kapitalistische	 staten.88	 Ten	 laatste	 konden	 vluchtelingen	 meehelpen	 om	 de	 naoorlogse	

arbeidstekorten	op	te	vangen.89	Dit	laatste	argument	wordt	nu	vaak	nog	aangehaald	om	aan	

te	tonen	dat	de	lokale	integratie	van	vluchtelingen	ook	vandaag	nog	een	kans	op	slagen	heeft.	

1. Winstgevende	arbeid	

49.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 voorziet	 dat	 vluchtelingen	 aan	 dezelfde	 regeling	

onderworpen	 moeten	 worden	 als	 onderdanen	 van	 een	 vreemd	 land	 onder	 dezelfde	

omstandigheden.90	Beperkende	maatregelen	 ten	aanzien	 van	vluchtelingen	om	 toegang	 te	

krijgen	tot	de	arbeidsmarkt	zijn	uitgesloten	wanneer	de	vluchteling	reeds	drie	jaar	in	het	land	

verblijft. 91	Beperkende	maatregelen	zijn	tevens	uitgesloten	wanneer	de	vluchteling	getrouwd	

is	met	een	onderdaan	van	de	verdragsluitende	staat	of	kinderen	heeft	met	de	nationaliteit	

van	 de	 verdragsluitende	 staat.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 beschrijft	 een	 anti-

discriminatieregeling	voor	vluchtelingen.	De	Verdragsluitende	staten	moeten	‘in	welwillende	

overweging’	 een	 regeling	 uitwerken	 om	 de	 loonregeling	 op	 gelijke	 hoogte	 te	 stellen	 voor	

vluchtelingen.	Hoewel	dit	recht	een	van	de	belangrijkste	middelen	vormt	voor	de	(kandidaat-

)vluchtelingen	om	 zich	 te	 integreren	 in	het	 land	 van	opvang,	 zijn	 ervoor	wat	het	 recht	op	

loonarbeid	betreft	het	meest	voorbehouden	gemaakt	in	het	verdrag.		

	

50.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 schrijft	 voor	 dat	 de	 verbonden	 staten	 ‘een	 zo	 gunstig	

mogelijke	behandeling’	moeten	uitwerken	voor	zelfstandigen	en	vrije	beroepers.92	Vooraleer	

Vluchtelingen	zich	kunnen	vestigen	als	zelfstandige,	moeten	zij	kunnen	aantonen	dat	zij	zich	

regelmatig	 op	 het	 grondgebied	 van	 de	 Verdragsstaat	 bevinden.	 Dit	 houdt	 niet	 in	 dat	 zij	

permanent	hoeven	te	verblijven	in	dezelfde	Verdragsstaat.	

	

																																																								

	
88	E.	DESMET,	“Vijftig	jaar	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen:	een	kritische	balans”,	
Jura	Falconis,	2002-2003,	39,	3.		
89	J.C.	HATHAWAY	en	R.A.	NEVE,	“Making	International	Refugee	Law	Relevant	Again:	A	Proposal	for	Collectivized	
and	Solution-Oriented	Protection”,	Harv.	Hum.	Rts.	J.		1997,	119.	
90	Art.	17,	1	Vluchtelingenverdrag.	
91	Art.	17,	2	Vluchtelingenverdrag.	
92	Art.	18	en	19	Vluchtelingenverdrag.		



	 34	

51.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 vereist	 strengere	 verblijfsvoorwaarden	 voor	 vrije	

beroepen.93	Het	 is	de	bedoeling	dat	vluchtelingen	op	zijn	minst	hun	woon-	of	verblijfplaats	

hebben	in	het	land,	of	regelmatig	verblijven	op	het	grondgebied.	Regelmatig	verblijven	is	een	

vaag	begrip,	dat	verder	toegelicht	werd	door	de	rechtsleer.	Toonaangevende	auteur	in	deze	

materie,	 GOODWIN-GILL	 beschrijft	 dat	 ‘regelmatig’	 verblijf	 meer	 inhoudt	 dan	 de	 loutere	

wettige	aanwezigheid	op	het	grondgebied.	De	(kandidaat-)vluchtelingen	die	zich	op	basis	van	

het	Vluchtelingenverdrag	zouden	willen	vestigen	als	vrije	beroeper,	zullen	moeten	aantonen	

dat	hij	of	zij	voor	een	zekere	termijn	zal	blijven	in	de	Verdragsstaat.	Daarnaast	moet	het	verblijf	

duurzaam	en	onvoorwaardelijk	regelmatig	zijn.94	

2. Welzijn	

52.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 bepaalt	 dat	 vluchtelingen	 niet	 minder	 gunstig	 mogen	

behandeld	 worden	 dan	 de	 onderdanen	 voor	 wat	 betreft	 de	 huisvesting95	 en	 het	 lager	

onderwijs96.	 Deze	 formulering	 van	 een	 niet-discriminatiebeginsel	 wordt	 meermaals	

opgenomen	 in	 secundaire	 EU-wetgeving	 (zie	 randnummer	 63	 e.v.	 voor	 het	 GEAS).	 Verder	

verbinden	de	staten	zich	ertoe	om	vluchtelingen	zo	gunstig	mogelijk	te	behandelen	voor	wat	

betreft	het	hoger	onderwijs,	de	erkenning	van	buitenlandse	schoolcertificaten	of	universitaire	

diploma’s	en	graden	en	de	toekenning	van	beurzen97.		

Afdeling	2. Toepassing	in	België	

53.	 De	 internrechtelijke	 doorwerking	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 is	 niet	 steeds	 even	

duidelijk.	 Voor	 elke	 bepaling	 afzonderlijk	 kan	 nagegaan	 worden	 of	 ze	 al	 dan	 niet	 directe	

werking	 heeft	 en	 of	 een	 (kandidaat-)vluchteling	 rechten	 (en	 plichten)	 kan	 putten	 uit	 deze	

internationale	 bepalingen.	 Vooraleer	 deze	 materie	 hoofdzakelijk	 Europeesrechtelijk	

geharmoniseerd	was,	was	de	werking	van	het	Vluchtelingenverdrag	in	de	interne	rechtsorde	

																																																								

	
93	Art.	19	Vluchtelingenverdrag.	
94	G.S.	GOODWIN-GILL,	The	Refugee	In	International	Law,	Oxford,	Clarendon	Press,	1996,	584	p.	
95	Art.	21	Vluchtelingenverdrag.	
96	Art.	22,	1	Vluchtelingenverdrag.	
97	Art.	22,	2	Vluchtelingenverdrag.	
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vaak	het	voorwerp	van	discussie.	Het	Hof	van	Cassatie98	99	heeft	een	tijd	terug	twee	belangrijke	

arresten	geveld	over	de	mogelijke	rechten	en	plichten	van	kandidaat-vluchtelingen	in	België.	

Artikelen	 23	 en	 24	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag,	 nl.	 het	 non-discriminatiebeginsel	 voor	

vluchtelingen	ten	opzichte	van	nationale	onderdanen,	was	het	voorwerp	van	discussie.	Voor	

het	 Hof	 kan	 dit	 non-discriminatiebeginsel	 enkel	 van	 toepassing	 zijn	 met	 “eventueel	

terugwerkende	 kracht,	 voor	 de	 persoon	 die	 krachtens	 de	 toepasselijke	 wetgeving	 de	

hoedanigheid	 van	 vluchteling	 bezit	 en	 als	 dusdanig	 erkend	 is.”	 Het	 ontbreken	 van	 een	

erkenning	als	vluchteling	zou	dus	volgens	het	Hof	ook	de	niet-toepassing	van	artikelen	23	en	

24	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 inhouden,	 waardoor	 kandidaat-vluchtelingen	 niet	 meer	

dezelfde	rechten	en	plichten	zouden	hebben	als	nationale	onderdanen	voor	wat	betreft	de	

socialezekerheidsregelingen	en	voorzieningen	 in	 levensonderhoud.	Het	Hof	 laat	het	motief	

om	tot	deze	redenering	te	komen	in	het	midden.		

	

Auteur	 E.	 DESMET100	 stelt	 zich	 de	 vraag	 of	 de	 kandidaat-vluchteling	 niet	 gerechtigd	 is	 om	

bovenvermelde	 artikelen	 in	 te	 roepen	 omdat	 hij	 of	 zij	 nog	 niet	 erkend	 is	 en	 dus	 geen	

vluchteling	 zou	 zijn,	dan	wel	omdat	hij	 of	 zij	 bij	 gebrek	aan	erkenning	 (nog	niet)	over	een	

regelmatig	 verblijfsrecht	 beschikt,	 zoals	 de	 artikelen	 als	 bijkomende	 verblijfsvoorwaarden	

opleggen.	Als	het	Hof	de	eerste	redenering	zou	volgen,	dan	verleent	het	Hof	in	feite	aan	de	

erkenning	een	constitutief	karakter.	In	het	vluchtelingenrecht	wordt	doorgaans	aangenomen	

dat	de	erkenning	louter	declaratief	werkt.	101	De	tweede	redenering	is	meer	aannemelijk,	nl.	

dat	het	Hof	de	mogelijkheid	om	artikelen	23	en	24	van	het	Vluchtelingenverdrag	in	te	roepen,	

koppelt	aan	het	al	dan	niet	regelmatig	karakter	van	het	verblijf	van	de	kandidaat-vluchteling.	

Het	 Hof	 heeft	 echter	 geen	 rekening	 gehouden	 met	 de	 mogelijkheid	 dat	 de	 kandidaat-

vluchteling	 eventueel	 andere	 onbeperkte	 verblijfstitels	 zou	 hebben.	 Volgens	 auteur	 D.	

																																																								

	
98	Cass.	13	mei	1996	(Rosa	A.	/	Rijksdienst	voor	Kinderbijslag),	T.	Vreemd.	1996,	339,	noot	D.	VANHEULE.	
99	Cass.	13	mei	1996	(Vasa	G.	/	O.C.M.W.	Evere),	T.	Vreemd.	1996,	342,	noot	D.	VANHEULE.		
100	E.	DESMET,	“Vijftig	jaar	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen:	een	kritische	balans”,	
Jura	Falconis,	2002-2003,	39,	3.	
101	Art.	1,	2,	1	Vluchtelingenverdrag.		
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VANHEULE102	 zouden	 kandidaat-vluchtelingen	 echter	 ook	 de	 mogelijkheid	 hebben	 om	

artikelen	 23	 en	 24	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 in	 te	 roepen.	 Zoals	 steeds	moeten	 twee	

voorwaarden	 voldaan	 zijn	 vooraleer	 kandidaat-vluchtelingen	 dergelijke	 internationale	

bescherming	kunnen	inroepen.	Ten	eerste	moeten	zij	kunnen	aantonen	dat	zij	een	vluchteling	

zijn	 in	de	zin	van	het	Vluchtelingenverdrag.103	Hierbij	vormt	de	aanvraag	tot	erkenning	een	

weerlegbaar	vermoeden	van	bezit	van	status.	Ten	tweede	moeten	zij	kunnen	aantonen	dat	zij	

beschikken	 over	 een	 regelmatig,	 onvoorwaardelijk	 en	 onbeperkt	 recht	 op	 verblijf.104	 De	

meeste	 kandidaat-vluchtelingen	 kunnen	 nog	 niet	 aan	 de	 tweede	 voorwaarde	 voldoen	

aangezien	 zij	 slechts	 kunnen	 terugvallen	 op	 een	 voorlopig	 verblijfsrecht.	 Zoals	 eerder	

aangetoond	moet	het	gaan	om	een	duurzaam	en	onvoorwaardelijk	regelmatig	verblijf.	

Afdeling	3. Is	het	Vluchtelingenverdrag	nog	up-to-date?	

54.		 Zoals	hierboven	al	aangehaald,	werd	het	Vluchtelingenverdrag	in	een	zeer	specifieke	

context	opgesteld,	nl.	na	de	Tweede	Wereldoorlog.	De	opstellers	hadden	in	gedachten	dat	dit	

verdrag	slechts	een	tijdelijke	maatregel	zou	zijn	om	die	specifieke	crisis	op	te	lossen.	De	Hoge	

Commissaris	voor	de	Vluchtelingen,	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	(verder:	

UNHCR),	 had	 een	 mandaat	 gekregen	 van	 drie	 jaar	 om	 de	 vluchtelingen	 van	 de	 Tweede	

Wereldoorlog	te	helpen.105	Het	verdrag	had	als	doelstelling	om	de	Europese	vluchtelingen	op	

te	 vangen.	 Voor	 wat	 betreft	 de	 context	 van	 de	 Koude	 Oorlog	 werd	 nog	 geen	 oplossing	

voorzien	 op	 moment	 van	 het	 opstellen	 van	 het	 verdrag.	 Na	 die	 drie	 jaar	 is	 het	 aantal	

vluchtelingen	echter	blijven	toenemen	en	het	vluchtelingenprobleem	van	gezicht	veranderd.		

	

																																																								

	
102	 Noot	 onder	 Cass.	 13	mei	 1996	 (Rosa	 A./Rijksdienst	 voor	 Kinderbijslag)	 en	 Cass.	 13	mei	 1996	 (Vasa	 G.	 /	
O.C.M.W.	Evere)	 ,	D.	VANHEULE,	“De	status	van	kandidaat-vluchtelingen:	 is	de	declaratieve	erkenning	van	de	
hoedanigheid	van	vluchteling	in	België	constitutief?”,	T.	Vreemd.	1996,	345-355.	
103	Art.	1	Vluchtelingenverdrag.	
104	UNHCR,	“Handbook	on	Procedures	and	Criteria	for	Determining	Refugee	Status	under	the	1951	Convention	
and	the	1967	Protocol	relating	to	the	Status	of	Refugees”,	1979,	HCR/IP/4/Eng/REV.1,1992,	nr.	28.	
105	 UNHCR,	 “The	 1951	 Refugee	 Convention”	 (fact-sheet),	 “A	 ‘Timeless’	 Treaty	 Under	 Attack:	 A	 New	 Phase”,	
UNHCR,	2011,	3.	
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55.	 In	 1967	 werd	 een	 nieuw	 protocol	 bij	 het	 Vluchtelingenverdrag	 bijgevoegd,	 nl.	 het	

Protocol	 van	New	York	 van	 1967.106	 Op	 die	manier	werden	 de	 geografische	 en	 temporele	

beperkingen	 aan	 het	 oorspronkelijke	 Vluchtelingenverdrag	 opgeheven.107	 Niet-West-

Europeanen	konden	zich	voortaan	evenzeer	op	de	definitie	van	vluchteling	en	de	bescherming	

van	het	Vluchtelingenverdrag	beroepen.	Op	het	moment	van	schrijven	van	deze	masterproef	

zijn	 142	 landen	 zowel	 lid	 van	 het	 nieuwe	 Protocol	 als	 van	 het	 oorspronkelijke	

Vluchtelingenverdrag.	146	landen,	waaronder	de	Verenigde	staten	van	Amerika	zijn	enkel	lid	

van	het	nieuwe	Protocol.	Dit	maakt	van	het	Vluchtelingenverdrag	een	van	de	verdragen	die	

door	een	groot	aantal	landen	werd	ondertekend.108		

	

56.	 De	aanneming	van	een	nieuw	Protocol	neemt	niet	weg	dat	het	vluchtelingenprobleem	

van	1951	niet	meer	van	dezelfde	aard	is	als	de	migratiecrisis	die	we	nu	kennen.	Ten	eerste	is	

er	 nu	 veel	 meer	 sprake	 van	 ‘massale’	 migratie.	 Waar	 vroeger	 de	 problematiek	 van	 de	

gedwongen	migratie	grotendeels	individueel	was,	zien	we	nu	bij	de	huidige	migratiecrisis	dat	

de	problematiek	collectief	geworden	is.		

	

Ten	tweede109	worden	de	oorzaken	van	de	massale	migratie	alsmaar	ingewikkelder.	Er	is	geen	

duidelijke,	 eenvoudige	 aantoonbare	 oorzaak	 voor	 het	 fenomeen,	 maar	 er	 zijn	 wel	

meervoudige,	complexe	oorzaken.	De	huidige	migratiestromen	beperken	zich	overigens	niet	

enkel	 tot	 vervolgingen,	 maar	 omvatten	 ook	 oorlogssituaties	 zoals	 vandaag	 in	 Syrië	 en	

Afghanistan,	 klimaatvluchtelingen	 en	 vluchtelingen	 die	 uitwijken	 voor	 socio-economische	

rampen.		

	

																																																								

	
106	Protocol	van	New	York	van	1967	betreffende	de	Status	van	Vluchtelingen,	31	januari	1967,	606	UNTS	267.	
107	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	p.	1.	
108	Zie		UNCHR,	“States	parties	to	the	1951	Convention	relating	to	the	Status	of	Refugees	and	the	1967	Protocol”,	
http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html.	
109	E.	DESMET,	“Vijftig	jaar	verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen:	een	kritische	balans”,	
Jura	Falconis,	2002-2003,	39,	5.	
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Ten	derde	slaan	steeds	meer	mensen	op	de	vlucht	binnen	de	 landsgrenzen	van	hun	eigen	

staat.	De	UNHCR	hanteert	voor	deze	mensen	de	omschrijving	‘Internally	Displaced	Persons’,	

waarvoor	het	een	volledig	eigen	regeling	heeft	moeten	uitwerken.110		

	

Ten	 vierde	 komen	 steeds	meer	 vluchtelingenstromen	op	 gang	 tussen	ontwikkelingslanden	

onderling	binnen	dezelfde	regio.	Vaak	kunnen	deze	landen	niet	voldoende	steun	en	opvang	

voorzien	voor	deze	grote	vluchtelingenstromen.	De	rechten	in	het	Vluchtelingenverdrag	zijn	

eurocentrisch	geïnspireerd.	Vele	ontwikkelingslanden	 zijn	niet	 in	 staat	om	de	bijvoorbeeld	

sociale	 en	economische	grondrechten	 van	het	 verdrag	 te	 garanderen	 (zelfs	 niet	 aan	eigen	

bevolking).111	

	

	Ten	 slotte	 is	 het	 tegenwoordig	 vaak	moeilijk	 om	 nog	 een	 onderscheid	 te	 kunnen	maken	

tussen	 vluchtelingen	 sensu	 strico	 enerzijds	 en	 economische	 migranten	 anderzijds.112	 Het	

personeel	 toepassingsgebied	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 komt	 te	 kort	 om	 de	 ‘nieuwe’	

categorieën	vluchtelingen	te	beschermen.	Daarom	voorziet	het	UNHCR	een	uitbreiding	van	

de	 definitie	 en	 heeft	 het	 ook	 bescherming	 verleend	 aan	 bv.	 intern	 ontheemden	 en	

terugkerende	vluchtelingen,	nl.	personen	die	oorspronkelijk	niet	onder	het	toepassingsgebied	

van	de	UNHCR	vielen	(en	dus	ook	niet	onder	het	Vluchtelingenverdrag).113	

Afdeling	4. Kritiek	

57.	 Naarmate	 een	 toestroom	 aan	 vluchtelingen	 opduikt	 naar	 aanleiding	 van	 bepaalde	

activiteiten,	neemt	ook	de	kritiek	toe	op	het	verdrag.	Verschillende	auteurs	halen	hiervoor	

verschillende	 argumenten	 aan	 die	 vaak	 opnieuw	weerlegd	 worden	 door	 toonaangevende	

auteurs	in	het	vakgebied	van	het	Internationaal	Recht.	

	

																																																								

	
110	 UNHCR,	 “The	 Protection	 of	 Internally	 Displaced	 Persons	 and	 the	 Role	 of	 UNHCR”,	 2007,	
http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/45dd5a712.pdf.	
111	Zoals	bv.	artikel	24	van	het	Vluchtelingenverdrag	betreffende	de	sociale	zekerheid.	
112	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	p.	3.	
113	UNHCR,	“Handbook	on	Procedures	and	Criteria	for	Determining	Refugee	Status	under	the	1951	Convention	
and	the	1967	Protocol	relating	to	the	Status	of	Refugees”,	1979,	HCR/IP/4/Eng/REV.1,1992,	nr.	28.	
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58.		 Ten	eerste	verschijnen	in	de	actualiteit	en	in	de	rechtsleer	stemmen	dat	het	verdrag	

verouderd	zou	zijn	en	niet	meer	aangepast	zou	zijn	aan	onze	tijd.	Zo	was	B.	DE	WEVER	tijdens	

het	hoogtepunt	van	de	asielcrisis	van	oordeel	dat	het	Vluchtelingenverdrag	aangepast	moest	

worden	omdat	onze	sociale	zekerheid	de	grote	toevloed	van	vluchtelingen	niet	zou	kunnen	

verwerken.	Hij	 gaf	als	 reden	verder	ook	aan	dat	ons	 socialezekerheidsstelsel	 vandaag	heel	

verschillend	is	met	dat	vanuit	1951.114	Daarnaast	kwamen	in	Nederland	dergelijke	voorstellen	

op	tafel.	Verschillende	politieke	partijen	vinden	dat	het	verdrag	te	veel	rechten	toekent	aan	

vluchtelingen	en	willen	het	verdrag	wijzigen.115		

	

Aangezien	volgens	deze	auteurs	het	verdrag	uit	1951	stamt,	hebben	we	vandaag	een	ander,	

aangepast	 verdrag	 nodig	 omdat	 de	 problematiek	 van	 de	 huidige	 vluchtelingencrisis	

verschillend	is.		

	

Een	tweede	argument	dat	vaak	gebruikt	wordt	om	het	Vluchtelingenverdrag	te	bekritiseren,	

is	 de	 brede	 definiëring	 van	 het	 begrip	 “vluchteling”.	 Volgens	 sommigen	 zouden	 te	 veel	

categorieën	van	personen	kunnen	‘profiteren’	van	het	verdrag	en	Europa	binnentrekken.	Deze	

critici	pleiten	dan	ook	voor	een	inperking	van	de	definitie.	Auteur	MOREL	is	van	oordeel	dat	

de	definitie	 in	het	Vluchtelingenverdrag	 te	 vaag	 is	 en	daarom	 te	 veel	 ruimte	bestaat	 voor	

interpretatie	door	de	statenpartijen.116	Het	groot	aantal	staten	zorgt	voor	een	groot	aantal	

verschillende	mogelijkheden	om	het	begrip	“vervolging”	te	interpreteren.	Hierdoor	ontstaat	

volgens	haar	op	internationaal	niveau	een	gebrek	aan	coherentie.	De	erkenningsprocedure	is	

niet	expliciet	nader	bepaald	in	het	verdrag	zelf.	Dit	zorgt,	zelfs	in	de	EU,	voor	grote	variatie	in	

de	procedures	onder	de	statenpartijen.	Aan	de	andere	kant	 is	het	ook	zo	dat	de	algemene	

definitie	vaak	restrictiever	wordt	geïnterpreteerd	dan	oorspronkelijk	de	bedoeling	was.	Aan	

de	basis	van	deze	interpretaties	liggen	de	politieke	ideeën	rond	nationale	migratiebeleid.	

																																																								

	
114	BELGA,	“Om	Schengenzone	opnieuw	tot	leven	te	wekken,	moeten	buitengrenzen	dicht”,	Knack,	22	september	
2015,	 geraadpleegd	 op	 http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-om-schengenzone-opnieuw-tot-leven-
te-wekken-moeten-buitengrenzen-dicht/article-normal-607201.html.	
115	 P.	 GRUPPEN,	 “Waarom	 de	 kritiek	 op	 het	 vluchtelingenverdrag	 geen	 hout	 snijdt”,	 Trouw	 2017,	
https://www.trouw.nl/home/waarom-de-kritiek-op-het-vluchtelingenverdrag-geen-hout-snijdt~ace2cf54.	
116	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	7.	
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Ten	derde	wordt	aangehaald	dat	het	vluchtelingenverdrag	een	te	individuele	aanpak	vereist,	

waardoor	administraties	de	dossiers	niet	meer	zouden	kunnen	verwerken	zoals	het	hoort.	Een	

grote	 toevloed	 van	 vluchtelingen	 zorgt	 volgens	 hen	 voor	 een	 te	 grote	 druk	 op	 de	

asielsystemen	 en	 rechtbanken.	 Als	 laatste	 halen	 verschillende	 critici	 nog	 aan	 dat	 het	

vluchtelingenverdrag	ervoor	zorgt	dat	de	verdeling	van	de	‘lasten’	die	een	vluchtelingencrisis	

met	zich	mee	brengen,	onvoldoende	gespreid	wordt.117	

	

59.	 In	 de	 rechtsleer	 weerleggen	 verschillende	 toonaangevende	 auteurs	 in	 het	

internationaal	 recht	 (deels)	 deze	 kritiek.	 Auteur	 GOODWIN-GILL118	 is	 een	 gezaghebbende	

auteur	in	het	internationaal	vluchtelingenrecht.	Ten	eerste	haalt	hij	aan	dat	de	interpretatie	

van	 het	 begrip	 ‘Vluchteling’	 in	 een	 internationale	 context	 altijd	 zal	 verschillen	 op	 statelijk	

niveau. 119	 Volgens	hem	maakt	de	evolutie	en	 interpretatie	 van	het	begrip	deel	uit	 van	de	

normale	evolutie	van	het	recht	in	het	algemeen	en	hoeft	dit	niet	noodzakelijk	een	probleem	

te	zijn.	De	algemene	evolutie	van	de	globalisering	die	de	wereld	in	1951	nog	niet	kende,	hoeft	

geen	 obstakel	 te	 zijn	 hierbij.	 De	 auteur	 haalt	 aan	 dat	 staten	 die	 partij	 zijn	 bij	 het	

Vluchtelingenverdrag	vaker	het	begrip	‘vluchteling’	restrictiever	gaan	interpreteren	door	de	

terrorismedreiging	 die	 we	 vandaag	 kennen.	 Nochtans	 was	 in	 1994120	 ook	 al	 duidelijk	

afgesproken	 dat	 staten	 duidelijke	 maatregelen	 zouden	 nemen	 om	 op	 te	 sporen	 welke	

vluchteling	al	dan	niet	heeft	deelgenomen	aan	terrorisme-gerelateerde	activiteiten	en	om	die	

vluchteling	uiteraard	niet	onder	de	beschermingsmaatregelen	van	het	Vluchtelingenverdrag	

te	rangschikken.	

	

Ten	 tweede	 haalt	 de	 auteur	 ook	 nog	 de	 dynamiek	 aan	 van	 het	 internationaal	

vluchtelingenrecht.	De	bescherming	van	vluchtelingen	gaat	niet	alleen	over	de	toelating	tot	

een	specifiek	land	of	een	verblijfsrecht	in	dit	land,	hoewel	dit	soms	de	enige	manier	kan	zijn	

																																																								

	
117	M.	MOREL,	“60	jaar	Vluchtelingenverdrag:	Reden	Tot	Feest?”,	WERELDBEELD	2011,	4,	8.	
118	G.S.	GOODWIN-GILL,	“The	Dynamic	of	International	Refugee	Law”,	Int’l	J.	Refugee	L.,	2013,	17.	
119	G.S.	GOODWIN-GILL,	“The	Continuing	Relevance	Of	International	Refugee	Law	In	A	Globalized	World”,	Hum.	
Rts.	L.	Rev.	2015,	19.	
120	U.N.G.A.,	“Declaration	on	Measures	to	Eliminate	Terrorism.”,	1994,	Res.	49/60.	
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om	de	bescherming	van	het	verdrag	te	kunnen	waarborgen.	Het	Internationaal	recht	voorziet	

voorlopig	 nog	 geen	 asielrecht	 of	 verblijfsrecht	 in	 de	 formele	 zin.	 Landen	 hebben	 wel	

internationale	plichten	na	te	komen,	in	de	lijn	met	de	rechtstaat.	In	2011	heeft	het	Europees	

Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens	geoordeeld121	dat	staten	stappen	mogen	ondernemen	om	

illegale	immigratie	tegen	te	gaan	en	dat	zij	 legitieme	bezorgdheden	kunnen	hebben	om	de	

steeds	vaker	voorkomende	omzeiling	van	de	vreemdelingenwetgeving	tegen	te	gaan.	Aan	de	

andere	kant,	oordeelde	het	Hof	verder,	moeten	staten	erover	waken	dat	zij	hun	internationale	

verplichtingen	niet	verwaarlozen.		

	

60.	 Een	tweede	auteur,	K.	WALKER122,	haalt	tevens	aan	dat	het	Vluchtelingenverdrag	niet	

garandeert	dat	een	vluchteling	recht	heeft	op	asiel	of	een	verblijfsrecht.	Hoewel	veel	staten	

bezorgd	zijn	dat	het	Vluchtelingenverdrag	voor	een	grote,	oncontroleerbare	toestroom	van	

vluchtelingen	zou	zorgen,	is	de	enige	verplichting	die	op	lidstaten	rust	de	non-refoulement.123	

Hierbij	 zijn	 staten	 o.b.v.	 het	 Vluchtelingenverdrag	 de	 verplichting	 aangegaan	 om	 de	

vluchtelingen	niet	terug	te	sturen	naar	het	land	waar	de	dreiging	heerst.	Dit	wil	strikt	genomen	

niet	 zeggen	 dat	 staten	 verplicht	 zijn	 om	 een	 –al	 dan	 niet	 permanent-	 verblijfsrecht	 af	 te	

leveren	 aan	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 verzoeken.	 Volgens	 het	

Vluchtelingenverdrag	 is	 het	 juridisch	 perfect	 mogelijk	 om	 erkende	 vluchtelingen	 over	 te	

brengen	 naar	 (veilige!)	 derde	 staten.	 Wanneer	 in	 de	 praktijk	 echter	 een	 dergelijke	

mogelijkheid	 ontbreekt,	 dan	 moet	 de	 staat	 die	 de	 vluchteling	 erkend	 heeft	 ook	 opvang	

voorzien.	De	grootte	van	de	groep	vluchtelingen	is	volgens	de	auteur	recht	evenredig	met	de	

interpretatie	van	de	definitie	‘vluchteling’	door	de	partijstaten.	Oorspronkelijk	is	de	definitie	

zelfs	zodanig	opgesteld	dat	het	een	compromis	zou	opleveren	van	enerzijds	mensenrechten	

en	 anderzijds	 de	 soevereiniteit	 van	 de	 staten	 voor	 wat	 betreft	 het	 migratierecht.	 In	

tegenstelling	 tot	wat	 vaak	 gedacht	wordt,	 is	 volgens	 auteur	HATHAWAY	 het	 doel	 van	 het	

verdrag	 niet	 noodzakelijk	 om	 te	 voldoen	 aan	 de	 specifieke	 noden	 van	 individuele	

vluchtelingen,	maar	wel	om	de	internationale	migratiestromen	in	het	belang	van	de	staten	te	

																																																								

	
121	EHRM,	MSS	v.	België	en	Griekenland,	nr.	30696/09.	
122	K.	WALKER,	“Defending	the	1951	Convention	Definition	Of	Refugee”,	Immigr.	L.	J.,	2002-2003,	12.	
123	Art.	3	Vluchtelingenverdrag.	
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reguleren. 124	De	ruime	en	algemene	definitie	van	het	verdrag	hoeft	dus	niet	noodzakelijk	een	

probleem	te	zijn	wanneer	staten	een	restrictievere	interpretatie	van	het	begrip	‘vluchteling’	

zouden	willen	hanteren.	Verder	was	het	begrip	voor	de	opstelling	van	het	Protocol	zelfs	nog	

temporeel	en	personeel	beperkt	tot	Europese	situaties.		

	

61.	 Volgens	auteur	WALKER	mogen	de	mensenrechtelijke	aspecten	hierbij	echter	niet	uit	

het	 oog	 verloren	 worden.	 Voor	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 zoeken	 en	 die	

uiteindelijk	erkend	worden,	waarborgt	het	verdrag	een	aantal	sociale	en	economische	rechten	

die	 een	 stuk	 beperkter	 zouden	 kunnen	 geweest	 zijn	 indien	 het	 doel	 van	 het	 verdrag	 er	

inderdaad	enkel	uit	bestond	om	de	immigratiestromen	in	het	belang	van	de	staten	te	regelen.	

Ook	 uit	 de	 voorbereidende	 werken	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 blijkt	 duidelijk	 dat	 de	

opstellers	 hier	 aandacht	 aan	 besteed	 hebben.	 Zo	 benadrukte	 de	 Franse	 delegatie	 bij	 de	

opstelling	dat	zowel	de	rechten	van	de	staten	als	de	rechten	van	de	vluchtelingen	moesten	

beschermd	worden.125	

	

Volgens	dezelfde	auteur	is	de	huidige	definitie	in	het	Vluchtelingenverdrag	nog	voldoende	bij	

de	tijd.126	Hoewel	verschillende	personen	buiten	het	toepassingsgebied	vallen	van	de	definitie	

(zoals	personen	die	subsidiaire	bescherming	genieten),	moet	het	verdrag	volgens	deze	auteur	

niet	 aangepast	 worden.	 Een	 eerste	 reden	 hiervoor	 is	 dat	 het	 verdedigbaar	 is	 dat	 staten	

beperkingen	 leggen	 aan	 hun	 immigratiebeleid.	 Hoewel	 hiervoor	 soms	 valse	 redenen	 of	

motieven	worden	gegeven,	 is	het	mogelijk	dat	een	 terechte	vrees	ontstaat	dat	staten	hun	

eigen	onderdanen	zouden	benadelen	wanneer	een	te	grote	toevloed	vluchtelingen	in	het	land	

zou	 worden	 opgevangen.	 Wanneer	 deze	 staten	 echter	 personen	 zouden	 weigeren	 die	

internationale	bescherming	vragen	op	basis	van	het	Vluchtelingenverdrag,	moeten	zij	ervoor	

zorgen	dat	zij	niet	handelen	in	strijd	met	het	non-refoulement	principe.		

	

																																																								

	
124	J.	HATHAWAY,	“A	Reconsideration	of	the	Underlying	Premise	of	Refugee	Law”,	Harv.	Int'l.	L.J.,	1990,	129.	
125	U.N.	ESCOR,	11th	Sess.,	406th	mtg.,	at	276,	U.N.	Doc.	E/OR(XI)	(1950).	
126	K.	WALKER,	“Defending	the	1951	Convention	Definition	Of	Refugee”,	Immigr.	L.	J.,	2002-2003,	15.	
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62.	 Als	conclusie	kan	gesteld	worden	dat	het	Vluchtelingenverdrag	een	compromis	heeft	

willen	bereiken	tussen	fundamentele	mensenrechtelijke	vraagstukken	en	de	leefbaarheid	van	

de	ondertekende	staten	in	een	migratiecrisis.	Hoewel	de	huidige	definitie	niet	perfect	is,	kan	

ze	 volgens	 verschillende	 auteurs	 nog	 verder	 blijven	 bestaan	 en	 dit	 ook	 in	 deze	 huidige	

migratiecrisis.	Het	Vluchtelingenverdrag	heeft	niet	tot	doelstelling	een	recht	op	permanent	

verblijf	 toe	 te	 kennen	 aan	 kandidaat-vluchtelingen.	 Het	 kernidee	 was	 om	 een	 tijdelijke	

bescherming	te	verlenen	d.m.v.	het	non-refoulement	beginsel	op	te	nemen	als	belangrijkste	

krachtpunt.127	

Hoofdstuk	2. Gemeenschappelijk	Europees	asielstelsel	

Afdeling	1. Definitie	Vluchtelingenverdrag	in	GEAS	

63.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 wordt	 universeel	 beschouwd	 als	 de	 basis	 van	 het	

internationaal	vluchtelingenrecht.	De	definiëring	die	het	Vluchtelingenverdrag	hanteert	voor	

vluchtelingen	 vormt	 het	 uitgangspunt	 voor	 de	 Europese	 wetteksten	 die	 samen	 het	

gemeenschappelijk	Europees	asielstelsel	(GEAS)	vormen.		

Het	primaire	Unierecht128		vormt	de	grondslag	voor	een	Europees	gemeenschappelijk	beleid	

inzake	 asiel,	 subsidiaire	 bescherming	 en	 tijdelijke	 bescherming	 voor	 personen	 van	 derde	

landen	die	 internationale	bescherming	 inroepen.	Mede	dankzij	het	GEAS	wordt	het	sociaal	

statuut	van	personen	die	 internationale	bescherming	genieten,	vormgegeven.	Hierna	volgt	

een	 overzicht	 van	 de	 belangrijkste	 kenmerken	 van	 het	 GEAS	 voor	 het	 bestek	 van	 deze	

masterproef.	

	

Het	 Gemeenschappelijk	 Europees	 asielstelsel	 (GEAS)	 wordt	 gevormd	 door	 secundair	

Unierecht	 dat	 volgens	 de	 gewone	 wetgevingsprocedure	 uitgewerkt	 wordt.129	 Ten	 eerste	

omvat	 het	 GEAS	 een	 uniforme	 asielstatus	 voor	 onderdanen	 van	 derde	 landen:	 het	

vluchtelingenstatuut.	Daarnaast	voorziet	het	GEAS	in	een	subsidiair	beschermingsstatuut	voor	

de	personen	die	beschreven	worden	in	het	Vluchtelingenverdrag	als	‘oorlogsvluchtelingen’.	In	

																																																								

	
127	C.J.	HARVEY,	“Reconstructing	Refugee	Law”,	J.C.L.,	1998,	32.	
128	Art.	78,	1	VWEU.		
129	Art.	78,	2	WVEU.	
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geval	 van	 massale	 toestroom	 naar	 de	 Europese	 Unie	 voorziet	 het	 GEAS	 dat	 een	

gemeenschappelijk	tijdelijk	stelsel	kan	worden	opgericht	om	een	tijdelijke	bescherming	voor	

deze	personen	te	voorzien.		

	

Ten	tweede	voorziet	het	GEAS	naast	een	inhoudelijke	schets	van	het	beschermingsstatuut	ook	

een	 pakket	 richtlijnen	 om	 de	 procedures	 in	 de	 nationale	 lidstaten	 om	 de	 toekenning	 of	

intrekking	 van	de	uniforme	 status	 te	bekomen,	 te	harmoniseren.	Aan	de	hand	 van	 vooraf	

opgelegde	criteria	(cfr.	de	Dublin-verordening	in	nr.	64	e.v.)	zal	één	lidstaat	aangeduid	worden	

die	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 behandeling	 van	 een	 asielverzoek	 of	 van	 een	 verzoek	 om	

subsidiaire	bescherming.	

	

Ten	 derde	 voorziet	 het	GEAS	 inhoudelijke	 normen	 en	 voorwaarden	 inzake	 de	 opvang	 van	

kandidaat-vluchtelingen	of	aanvragers	van	subsidiaire	bescherming.				

	

Tenslotte	voorziet	het	VWEU	de	mogelijkheid	om	kandidaat-vluchtelingen	te	herplaatsen	van	

de	lidstaat	van	aankomst	naar	een	andere	lidstaat.130	Tijdens	deze	huidige	asielcrisis	is	dit	een	

belangrijk	 instrument	 geworden	om	de	 grote	 toevloed	 van	 vluchtelingen	 in	 Zuid-Europese	

landen	te	verlichten.	

Afdeling	2. Dublin	III-Verordening	

1. Criteria	

64.	 Vooraleer	de	Dienst	Vreemdelingenzaken	start	met	de	eigenlijke	registratieprocedure,	

zal	de	dienst	eerst	moeten	nagaan	of	België	wel	bevoegd	is	om	deze	aanvraag	te	starten.		

Sinds	1	januari	2014	is	de	Dublin	III	–verordening131		in	werking	getreden.	Deze	verordening	

regelt	welke	lidstaat	verantwoordelijk	is	voor	de	behandeling	van	een	asielverzoek.132	Aan	de	

																																																								

	
130	Art.	78,	3	VWEU.	
131	Verord.Raad	nr.	604/2013,	26	juni	2013	tot	vaststelling	van	de	criteria	en	instrumenten	om	te	bepalen	welke	
lidstaat	verantwoordelijk	is	voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	internationale	bescherming	dat	door	een	
onderdaan	van	een	derde	land	of	een	staatloze	bij	een	van	de	lidstaten	wordt	ingediend	(herschikking),	Pb.L.	29	
juni	2013,	afl.	180,	31.	(Verder:	Dublin	III-Verordening)	
132	Art.	1	Dublin	III-Verordening.	
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hand	 van	 hierna	 genoemde	 criteria	 wijst	 de	 verordening	 aan	 welke	 lidstaat	 de	

registratieprocedure	van	de	vluchteling	zal	regelen.	Wanneer	een	van	deze	criteria	naar	België	

als	 verantwoordelijke	 lidstaat	 wijst,	 moet	 de	 registratieprocedure	 van	 de	 kandidaat-

vluchteling	 hier	worden	 verdergezet.	 De	 criteria	moeten	 in	 volgorde	 van	 de	 tekst	worden	

toegepast.133	

	

Ten	eerste	komen	in	de	Dublin	III	–	Verordening	een	aantal	criteria	die	gebonden	zijn	aan	de	

gezinssituatie	aan	bod.	De	locatie	van	familieleden	van	de	verzoeker	wordt	als	belangrijkste	

criterium	aanzien	om	de	verantwoordelijke	lidstaat	aan	te	duiden,	zeker	in	het	geval	van	niet-

begeleide	 minderjarigen.	 Het	 verzoek	 van	 niet-begeleide	 minderjarigen	 wordt	 steeds	

afgehandeld	in	de	lidstaat	waar	zich	familieleden	van	de	minderjarige	bevinden,	voor	zover	

dat	 in	 het	 belang	 is	 van	 de	 minderjarige.134	 Wanneer	 gezinsleden	 die	 internationale	

bescherming	reeds	genieten,	wettig	verblijven	in	een	lidstaat,	is	die	lidstaat	verantwoordelijk	

voor	de	afhandeling	van	de	registratie	van	de	verzoeker.135	Wanneer	gezinsleden	een	verzoek	

om	internationale	bescherming	hebben	ingediend	bij	een	lidstaat,	moet	die	lidstaat	ook	het	

andere	 verzoek	 afhandelen.136	 De	 lidstaat	 met	 het	 grootst	 aantal	 gezinsleden	 is	

verantwoordelijk	 voor	 de	 afhandeling	 van	 de	 verzoeken	 van	 andere	 gezinsleden.137Ten	

tweede	zijn	er	ook	nog	een	aantal	criteria	voor	de	gevallen	waarin	er	nog	geen	familieleden	

aanwezig	zijn	in	de	lidstaten	van	de	EU.	Zo	moet	de	lidstaat	waarvan	de	verzoeker	een	geldig	

visum	of	verblijfstitel	bezit,	het	verzoek	afhandelen.138	Verder	is	een	lidstaat	verantwoordelijk	

voor	de	afhandeling	van	zijn	verzoek	wanneer	een	verzoeker	illegaal	de	grens	van	een	lidstaat	

heeft	overschreden.	Dit	criterium	vindt	geen	toepassing	meer	na	12	maanden	na	datum	van	

de	oversteek.139	Een	minder	belangrijk	criterium	is	het	volgende:	als	een	verzoeker	onderdaan	

																																																								

	
133	Art.	7,1	Dublin	III-Verordening.	
134	Art.	8	Dublin	III-Verordening.	
135	Art.	9	Dublin	III-Verordening.	
136	Art.	10	Dublin	III-Verordening.	
137	Art.	11	Dublin	III-Verordening.	
138	Art.	12	Dublin	III-Verordening.	
139	Art.	13	Dublin	III-Verordening.	
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is	van	een	derde	land	of	een	staatloze	het	grondgebied	betreedt	van	een	lidstaat	waar	hij	niet-

visumplichtig	 is,	 is	 de	 betrokken	 lidstaat	 verantwoordelijk	 voor	 de	 behandeling	 van	 het	

verzoek	om	 internationale	bescherming.140	 Ten	 slotte	 is	 de	 lidstaat	waar	de	 verzoeker	 zijn	

aanvraag	tot	internationale	bescherming	in	een	internationale	transitzone	van	een	luchthaven	

indient,	verantwoordelijk	voor	de	verdere	afhandeling	van	het	verzoek.141	

	
65.	 Als	op	basis	 van	bovenstaande	criteria	geen	verantwoordelijke	 lidstaat	 kan	worden	

aangewezen,	zal	de	lidstaat	die	als	eerste	het	verzoek	ontvangen	had	van	de	kandidaat,	de	

verantwoordelijkheid	voor	de	vluchteling	moeten	opnemen.142	Indien	nodig	betekent	dit	dat	

de	vluchteling	zal	moeten	teruggestuurd	worden	naar	de	desbetreffende	lidstaat	waar	hij	zijn	

eerste	verzoek	ingediend	had.	

	

Wanneer	er	ernstige	aanwijzingen	zijn	dat	de	eerste	lidstaat	onmenselijke	of	vernederende	

behandelingen	toepast	op	vluchtelingen,	zal	de	 lidstaat	die	volgens	de	eerste	verzoekregel	

had	moeten	doorverwijzen,	de	verantwoordelijkheid	moeten	opnemen.143	

2. Bescherming	minderjarigen	

66.	 Het	belang	van	het	kind	staat	voorop	bij	iedere	beslissing	die	een	lidstaat	moet	nemen	

in	het	kader	van	een	registratieprocedure.144	Het	belang	van	het	kind	is	een	vaag	begrip	dat	

aan	 de	 hand	 van	 enkele	 criteria	 nader	 wordt	 ingevuld.	 De	 mogelijkheden	 van	

gezinshereniging,	welzijn	en	sociale	ontwikkeling	van	de	minderjarige	en	veiligheid	en	mening	

van	de	minderjarige	zijn	enkele	criteria	die	de	Dublin	III-Verordening	vooropstelt.	De	lidstaten	

zorgen	ervoor	dat	een	niet-begeleide	minderjarige	vertegenwoordigd	en/of	bijgestaan	wordt	

door	een	vertegenwoordiger.145		

																																																								

	
140	Art.	14	Dublin	III-Verordening.	
141	Art.	15	Dublin	III-Verordening.	
142	Art.	2	Dublin	III-Verordening.	
143	Art.	2,	2e	en	3e	lid	Dublin	III-Verordening.	
144	Art.	6,1	Dublin	III-Verordening.	
145	Art.	6,2	Dublin	III-Verordening.	
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3. Hervorming	Dublin	III	Verordening		

3.1. Problematiek	en	doelstelling	

67.	 De	 asielcrisis	 heeft	 uitgewezen	 dat	 het	 huidig	 systeem	 van	 toewijzing	 een	 aantal	

belangrijke	tekortkomingen	heeft.	De	Europese	Commissie	heeft	daarom	een	nieuw	voorstel	

tot	 wijziging	 van	 de	 Dublin	 III-Verordening	 bekendgemaakt.146	 In	 het	 eerste	 deel	 van	 de	

geplande	hervormingen	behoren	ook	de	nieuwe	voorstellen	om	de	Eurodac-verordening	aan	

te	passen	en	om	een	nieuw	Europees	Asielagentschap	op	te	richten.		

	

68.	 Doel	 van	 het	 voorstel	 is	 om	 een	 einde	 te	maken	 aan	 de	 irreguliere	 en	 gevaarlijke	

bewegingen	en	te	voorzien	in	veilige	en	legale	manieren	waarop	mensen	die	internationale	

bescherming	nodig	hebben	naar	de	EU	kunnen	komen.147		

	

69.	 De	 Commissie	 erkent	 dat	 het	 systeem	 van	 de	Dublincriteria	 een	 aantal	 belangrijke	

tekortkomingen	heeft,	die	door	de	asiel-	en	migratiecrisis	aan	het	licht	zijn	gekomen.	Uit	een	

externe	evaluatie	blijkt	dat	de	Dublincriteria	bijzonder	inefficiënt	en	ineffectief	zijn.	In	2014	

werd	voor	bijna	1	op	7	asielaanvragen	in	de	EU	een	andere	lidstaat	verantwoordelijk	geacht	

voor	de	behandeling	van	het	verzoek.	Een	derde	van	de	verzoeken	aan	andere	lidstaten	om	

kandidaat-vluchtelingen	terug	te	nemen,	werd	niet	aanvaard.	Op	het	einde	van	de	rit	bleken	

slechts	8%	van	de	overnameverzoeken	te	resulteren	in	een	aanvaarding. 148	

	

De	 Dublincriteria	 bereiden	 de	 lidstaten	 niet	 voor	 op	 een	 langdurige	 gedeelde	

verantwoordelijkheid.	De	lidstaten	passen	de	criteria	niet	consistent	en	correct	toe,	tenzij	de	

lidstaten	ze	kunnen	gebruiken	om	een	vluchteling	te	verwijzen	naar	de	lidstaat	waar	hij	of	zij	

																																																								

	
146	Voorstel	(Comm.)	voor	een	verordening	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	tot	vaststelling	van	de	criteria	
en	 instrumenten	om	te	bepalen	welke	 lidstaat	verantwoordelijk	 is	 voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	
internationale	berscherming	dat	door	een	onderdaan	van	een	derde	land	of	een	staatloze	bij	een	van	de	lidstaten	
wordt	 ingediend	 (herschikking),	 4	 mei	 2016,	 COM(2016)	 270	 def	 –	 2016/0133	 (COD).	 (Verder:	 Voorstel	 tot	
wijziging	van	de	Dublin	III-Verordening)	
147	Toelichting	Voorstel	tot	wijziging	van	de	Dublin	III-Verordening.	
148	Evaluatie	 (Comm.)	van	de	Dublin	 III-Verordening	en	zijn	 inwerkingtreding,	18	maart	2016,	beschikbaar	op	
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.		
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de	EU	 is	binnengekomen.	Verder	kunnen	de	Dublincriteria	zorgen	voor	complexe	en	 lange	

procedures	 om	 de	 verantwoordelijkheid	 over	 een	 vluchteling	 van	 de	 ene	 lidstaat	 naar	 de	

andere	te	verschuiven.		Deze	situatie	zorgt	voor	nodeloze	complexiteit,	wat	ook	geldt	voor	het	

sociaal	statuut	van	vluchtelingen.	Grensoverschrijdende	aspecten	in	de	sociale	zekerheid	met	

betrekking	tot	niet-onderdanen	zijn	niet	eenvoudig	op	te	lossen.	

3.2. Aanpak	

70.	 Ten	eerste	schrapt	de	Commissie	in	haar	voorstel	de	bepalingen	over	de	beëindiging	

van	de	verantwoordelijkheid.	De	termijnen	voor	verzoeken,	het	ontvangen	van	antwoorden	

en	het	verrichten	van	overdrachten	tussen	lidstaten	worden	aanzienlijk	verkort.	

	

71.	 Ten	 tweede	 introduceert	 het	 voorstel	 een	 verdelingsregeling	 van	 de	

verantwoordelijkheden	 tussen	 de	 lidstaten.	 Het	 huidige	 systeem	 van	 de	 Dublincriteria	 zal	

worden	 aangevuld	 met	 een	 correctiemechanisme	 voor	 toewijzing	 wanneer	 een	 lidstaat	

geconfronteerd	zou	worden	met	een	onevenredig	aantal	kandidaat-vluchtelingen.	Samen	met	

het	 crisisherplaatsingsmechanisme149	 van	 2015	 wil	 de	 Commissie	 naar	 een	 evenwichtige	

verdeling	streven	in	de	EU.	Het	oorspronkelijk	idee	voorzag	een	verdeelsleutel	die	rekening	

houdt	met	de	grootte,	het	welvaartsniveau	en	absorptiecapaciteit	van	de	lidstaten,	maar	dat	

voorstel	heeft	het	niet	gehaald.	

	

72.	 Ten	derde	probeert	de	Commissie	secundaire	bewegingen	van	verzoekers	in	de	EU	te	

voorkomen.	Verzoekers	krijgen	de	duidelijke	verplichting	om	asiel	aan	te	vragen	in	de	lidstaat	

van	eerste	binnenkomst.	Daarnaast	zal	de	verzoeker	verplicht	worden	om	 in	de	 lidstaat	 te	

blijven	die	als	verantwoordelijk	wordt	aangeduid.		

3.3. Kritiek	

73.	 Vanuit	 verschillende	 hoeken	 komt	 kritiek	 op	 het	 voorstel	 van	 de	 Commissie.	 Zo	

verklaart	MYRIA150,	het	voormalig	Federaal	migratiecentrum,	dat	het	voorstel	niet	ver	genoeg	

gaat.	 Het	 huidige	 Dublinsysteem	 heeft	 volgens	MYRIA	 niet	 de	 ambitie	 te	 werken	 als	 een	

																																																								

	
149	Besluit	(Raad)	nr.	2015/,	14	september	2015	en	Besluit	(Raad)	nr.	2015/1601,	22	september	2015.	
150	MYRIA,	Migratie	in	cijfers	en	rechten,	Brussel,	Myria,	juli	2016,	50-51.	
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mechanisme	voor	een	eerlijke	verdeling	en	toewijzing.	Geen	enkel	systeem	zal	volgens	MYRIA	

kunnen	 werken	 als	 de	 belangen	 van	 zowel	 lidstaten	 als	 asielzoekers	 niet	 beter	 behartigd	

worden.	MYRIA	 betreurt	 verder	 dat	 er	 geen	 nieuwe	 initiatieven	 komen	 om	 de	 noden	 en	

belangen	van	de	betrokken	kandidaat-vluchteling	in	rekening	te	brengen.		

Afdeling	3. Eurodac	Verordening	

74.	 De	 Eurodac	 Verordening151	 voert	 een	 informatiesysteem	 voor	 de	 EU	 in	 dat	 digitale	

vingerafdrukken	 van	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 verzoeken	 en	 illegale	

immigranten	 bewaart.	 Het	 doel	 van	 dit	 systeem	 is	 om	 de	 toepassing	 van	 de	 Dublin	 III	 -		

Verordening	af	te	dwingen	om	zo	sneller	de	verantwoordelijke	lidstaat	te	vinden. 152		

Afdeling	4. Procedurerichtlijn	

75.	 Het	 doel	 van	 de	 Procedurerichtlijn153	 bestaat	 uit	 het	 vaststellen	 van	

gemeenschappelijke	 procedures	 voor	 de	 toekenning	 of	 intrekking	 van	 internationale	

bescherming	volgens	de	Erkenningsrichtlijn.154 155	

De	 richtlijn	 is	 van	 toepassing	op	alle	 verzoeken	om	 internationale	bescherming	die	op	het	

grondgebied	 van	 de	 lidstaat	 worden	 ingediend.	 Dit	 omvat	 ook	 de	 grens,	 de	 territoriale	

wateren	en	de	transitzones	van	de	lidstaat.156	

																																																								

	
151	 Verord.Raad	nr.	 603/2013,	 26	 juni	 2013	betreffende	de	 instelling	 van	 “Eurodac”	 voor	de	 vergelijking	 van	
vingerafdrukken	 ten	 behoeve	 van	 een	 doeltreffende	 toepassing	 van	 Verordening	 (EU)	 nr.	 604/2013	 tot	
vaststelling	 van	 de	 criteria	 en	 instrumenten	 om	 te	 bepalen	 welke	 lidstaat	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	
behandeling	van	een	verzoek	om	internationale	bescherming	dat	door	een	onderdaan	van	een	derde	land	of	een	
staatloze	bij	een	van	de	lidstaten	wordt	ingediend	en	betreffende	verzoeken	van	rechtshandhavingsinstanties	
van	de	lidstaten	en	Europol	om	vergelijkingen	van	Eurodac-gegevens	ten	behoeve	van	rechtshandhaving,	en	tot	
wijziging	van	Verordening	(EU)	nr.	1077/2011	tot	oprichting	van	een	Europees	Agentschap	voor	het	operationeel	
beheer	van	grootschalige	IT-systemen	op	het	gebied	van	vrijheid,	veiligheid	en	recht	(herschikking),	Pb.L.	29	juni	
2013,	afl.	180/1.	(Verder:	Eurodac	Verordening).	
152	Art.	1	Eurodac	Verordening.	
153	Richtl.Raad	nr.	2013/33/EU,	26	juni	2013	betreffende	gemeenschappelijke	procedures	voor	de	toekenning	en	
intrekking	van	de	internationale	bescherming	(herschikking),	Pb.L.	29	juni	2013,	afl.	180,	60.	
154	Art.	1	Procedurerichtlijn.		
155	Richtl.Raad	nr.	2011/95/EU,	13	december	2011	inzake	normen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	van	derde	
landen	 of	 staatlozen	 als	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 genieten,	 voor	 een	 uniforme	 status	 voor	
vluchtelingen	of	voor	personen	die	in	aanmerking	komen	voor	subsidiaire	bescherming,	en	voor	de	inhoud	van	
de	verleende	bescherming	(herschikking),	Pb.L.	20	december	2011,	afl.	337,	9.	(Verder:	Erkenningsrichtlijn)	
156	Art.	3	Procedurerichtlijn.		
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Afdeling	5. Erkenningsrichtlijn	

76.	 De	 Erkenningsrichtlijn	 voorziet	 een	 aantal	 criteria	 waaraan	 elke	 lidstaat	 aan	 moet	

voldoen	bij	de	erkenningsprocedure	van	vluchtelingen.	Het	doel	van	de	richtlijn	is	normen	vast	

te	leggen	voor	de	onderdanen	van	derde	landen	of	staatlozen	als	personen	die	internationale	

bescherming	genieten,	voor	een	uniforme	status	voor	vluchtelingen	of	voor	personen	die	in	

aanmerking	komen	voor	subsidiaire	bescherming,	alsmede	voor	de	inhoud	van	de	verleende	

bescherming.	157	

	

Hoofdstuk	 I	 bespreekt	 algemene	bepalingen	die	 voor	 de	 hele	 richtlijn	 van	 toepassing	 zijn.	

Hoofdstuk	 II	 behandelt	 de	 beoordeling	 van	 verzoeken	 om	 internationale	 bescherming.	

Hoofdstuk	III	behandelt	de	voorwaarden	om	in	aanmerking	te	komen	voor	het	verkrijgen	van	

de	 vluchtelingenstatus.	 Hoofdstuk	 IV	 behandelt	 de	 vluchtelingenstatus.	 Hoofdstuk	 V	

behandelt	 de	 voorwaarden	 om	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	 subsidiaire	 bescherming	 en	

hoofdstuk	VI	behandelt	de	subsidiaire	beschermingsstatuten.		

	

77.	 Hoofdstuk	VII	van	de	richtlijn	vormt	de	basis	voor	de	inhoudelijke	rechten	en	plichten	

die	op	iedere	(kandidaat)	persoon	die	internationale	bescherming	geniet,	rusten.158	De	reeds	

aangehaalde	rechten	en	plichten	uit	het	Vluchtelingenverdrag	blijven	onverminderd	verder	

gelden.159		

	

78.	 De	 toegang	 tot	werk	 voor	 personen	die	 internationale	bescherming	 genieten,	 start	

volgens	 de	 richtlijn	 ten	 laatste	 op	 het	moment	 waarop	 de	 lidstaat	 de	 bescherming	 heeft	

toegekend.	Dit	geldt	zowel	voor	een	beroepsactiviteit	als	werknemer	of	zelfstandige.160	De	

Belgische	 wetgever	 heeft	 ervoor	 gekozen	 een	 meer	 gunstige	 regeling	 uit	 te	 werken.	 De	

(kandidaat-)vluchtelingen	hoeven	niet	te	wachten	tot	de	uiteindelijke	beslissing	m.b.t.	de	al	

dan	niet	 verleende	 internationale	 bescherming.	De	 richtlijn	 voorziet	 expliciet	 dat	 lidstaten	

																																																								

	
157	Art.	1	Erkenningsrichtlijn.	
158	Art.	20	e.v.	Erkenningsrichtlijn.		
159	Art.	20,	1.	Erkenningsrichtlijn.	
160	Art.	26	Erkenningsrichtlijn.		
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meer	gunstige	normen	kunnen	uitwerken	om	te	bepalen	wie	internationale	bescherming	kan	

genieten	 of	 om	 te	 bepalen	 welke	 inhoudelijke	 rechten	 of	 plichten	 dit	 statuut	 met	 zich	

meebrengt.161	

	

De	 lidstaten	moeten	ervoor	zorgen	dat	personen	die	 internationale	bescherming	genieten,	

toegang	kunnen	krijgen	tot	voorzieningen	waarop	nationale	onderdanen	onder	vergelijkbare	

voorwaarden	 toegang	 tot	 hebben.	 Dit	 geldt	 meer	 specifiek	 voor	 werkgebonden	

onderwijsaanbod	 voor	 volwassenen,	 beroepsopleidingen	 met	 inbegrip	 van	 bijscholingen,	

praktische	 werkervaring	 op	 de	 arbeidsplaats	 en	 begeleiding	 van	

arbeidsbemiddelingsbureaus.162	

	

De	 lidstaten	 moeten	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 toegang	 tot	 de	 net	 vermelde	 diensten	

vergemakkelijkt	wordt	voor	personen	die	internationale	bescherming	genieten.163	

	

Voor	wat	betreft	de	arbeidsvoorwaarden	vermeldt	de	richtlijn	expliciet	dat	de	regeling	rond	

beloning	en	toegang	tot	socialezekerheidsstelsels	van	de	nationale	lidstaten	van	toepassing	

zijn	voor	personen	die	internationale	bescherming	genieten.164		

	

79.	 De	richtlijn	voorziet	dat	personen	die	internationale	bescherming	genieten,	de	nodige	

sociale	 bijstand	 kunnen	 ontvangen.	 Dit	 geldt	 enkel	 in	 de	 lidstaat	waar	 die	 personen	 deze	

bescherming	 hebben	 ontvangen	 of	 waar	 ze	met	 andere	woorden	 de	 registratieprocedure	

voltooid	 hebben.	 165	 Voor	 personen	 die	 enkel	 de	 subsidiaire	 beschermingsstatus	 hebben	

gekregen,	kunnen	de	lidstaten	de	prestaties	beperken	tot	de	meest	fundamentele	prestaties.	

																																																								

	
161	Art.	3	Erkenningsrichtlijn.	
162	Art.	26,	1	Erkenningsrichtlijn.	
163	Art.	26,	3	Erkenningsrichtlijn.	
164	Art.	26,	4	Erkenningsrichtlijn.	
165	Art.	29,	1	Erkenningsrichtlijn.	
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Deze	prestaties	moeten	wat	betreft	het	niveau	en	toegangsvoorwaarden	overeenkomen	met	

wat	voor	de	nationale	onderdanen	geldt.166	

	

Aangezien	 deze	 formulering	 nogal	 vaag	 is,	 zijn	 er	 in	 de	 verschillende	 lidstaten	 nogal	 wat	

verscheidene	 interpretaties	 van	 wat	 nu	 de	 ‘meest	 fundamentele’	 prestaties	 van	 sociale	

bijstand	zijn.	Om	deze	redenen	heeft	de	Commissie	dan	ook	haar	voorstel	ingediend	om	een	

meer	omvattend	statuut	te	voorzien	voor	personen	die	internationale	bescherming	genieten.		

	

80.	 Voor	wat	betreft	de	toegang	tot	onderwijs	maakt	de	richtlijn	een	onderscheid	tussen	

volwassenen	 en	 minderjarigen.	 Ten	 eerste	 hebben	 minderjarigen	 die	 internationale	

bescherming	 genieten,	 onbeperkt	 toegang	 tot	 het	 onderwijsstelsel	 en	 onder	 dezelfde	

voorwaarden	als	de	nationale	onderdanen.167		

	

Volwassenen	die	internationale	bescherming	genieten,	kunnen	onder	dezelfde	voorwaarden	

die	gelden	voor	nationale	onderdanen,	 toegang	krijgen	 tot	het	algemene	onderwijsstelsel,	

voortgezette	opleidingsvoorzieningen	en	om-	en	herscholing.	168	

	

81.	 Dezelfde	 bovenvermelde	 principes	 van	 non-discriminatie	 van	 personen	 die	

internationale	 bescherming	 genieten	 ten	 opzichte	 van	 onderdanen	 van	 nationale	

onderdanen,	gelden	voor	de	toegang	tot	de	gezondheidszorg.	Voor	specifieke	doelgroepen	

(Zoals	 bijvoorbeeld	 zwangere	 vrouwen,	 gehandicapten,	 personen	 die	 foltering	 hebben	

ondergaan…)	moeten	de	lidstaten	erop	toezien	dat	passende	gezondheidszorg	beschikbaar	is,	

onder	dezelfde	voorwaarden	als	voor	nationale	onderdanen.		Opnieuw	geldt	dat	deze	vormen	

van	bescherming	enkel	kunnen	afgedwongen	kunnen	worden	in	de	lidstaat	waar	de	persoon	

die	internationale	bescherming	geniet,	zijn	bescherming	heeft	gekregen.	169	

																																																								

	
166	Art.	29,	2	Erkenningsrichtlijn.	
167	Art.	27,	1	Erkenningsrichtlijn.		
168	Art.	27,	2	Erkenningsrichtlijn.		
169	Art.	30,	1	en	2	Erkenningsrichtlijn.		
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82.		 Ten	slotte	hebben	personen	die	internationale	bescherming	genieten	onder	dezelfde	

voorwaarden	als	nationale	onderdanen	toegang	tot	huisvesting170,	het	vrij	verkeer	binnen	de	

lidstaten171	en	integratievoorzieningen172.	Voor	wat	betreft	de	toegang	tot	huisvesting	moeten	

de	 lidstaten	 zich	 inspannen	 een	 beleid	 te	 voeren	 dat	 erop	 gericht	 is	 de	 discriminatie	 van	

personen	die	internationale	bescherming	genieten,	te	voorkomen	en	hen	op	het	gebied	van	

toegang	 tot	 huisvesting	 gelijke	 kansen	 te	 bieden.173	 Dit	 geldt	 onverminderd	 de	 ruimte	 die	

wordt	 gelaten	 voor	 nationale	 spreiding	 van	 de	 personen	 die	 internationale	 bescherming	

genieten,	zoals	bv.	het	spreidingsplan	van	de	Commissie	in	de	zomer	van	2015.	

Afdeling	6. Richtlijn	opvangvoorzieningen	

83.	 De	richtlijn	opvangvoorzieningen174	heeft	als	doel	om	normen	vast	te	stellen	voor	de	

opvang	in	de	lidstaten	van	personen	die	internationale	bescherming	verzoeken.175	De	richtlijn	

is	van	toepassing	op	alle	verzoeken	om	internationale	bescherming	die	op	het	grondgebied	

van	de	 lidstaat	worden	 ingediend.	Dit	 omvat	ook:	 de	 grens,	 de	 territoriale	wateren	en	de	

transitzones	van	die	lidstaat.176	

	

84.	 De	richtlijn	voorziet	tijdens	de	asielprocedure	de	toegang	tot	werkgelegenheid	voor	de	

verzoekers.	 Ten	 laatste	negen	maanden	na	het	 verzoek	om	 internationale	bescherming	 te	

verkrijgen,	 moeten	 de	 lidstaten	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 verzoekers	 toegang	 hebben	 tot	 de	

arbeidsmarkt.	 Twee	 voorwaarden	 voor	 deze	 vervaltermijn	 moeten	 voldaan	 zijn,	 nl.:	 de	

bevoegde	instantie	heeft	nog	geen	beslissing	genomen	in	eerste	aanleg	én	de	vertraging	mag	

niet	aan	de	verzoeker	zelf	te	wijten	zijn.	177	

																																																								

	
170	Art.	32	Erkenningsrichtlijn.		
171	Art.	33	Erkenningsrichtlijn.	
172	Art.	34	Erkenningsrichtlijn.	
173	Art.	32,	2	Erkenningsrichtlijn		
174	Richtl.Raad	nr.	2013/33/EU,	26	 juni	2013	 tot	vaststelling	van	normen	voor	de	opvang	van	verzoekers	om	
internationale	bescherming	(herschikking),	Pb.L.,	29	juni	2013,	afl.	180,	96.	(Verder:	Opvangrichtlijn).	
175	Art.	1	Opvangrichtlijn.	
176	Art.	3	Opvangrichtlijn.	
177	Art.	15	Opvangrichtlijn.		
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De	Belgische	regering	heeft	in	oktober	2015	beslist	om	de	wachttermijn	voor	verzoekers	in	te	

korten	tot	4	maanden	(zie	randnummer	123).178	De	richtlijn	voorziet	dat	nationale	lidstaten	

gunstigere	bepalingen	kunnen	invoeren	dan	wat	voorzien	is	in	de	richtlijn	zelf.	179	

	

De	lidstaten	kunnen	zelf	bepalen	aan	welke	voorwaarden	er	moeten	voldaan	zijn	vooraleer	

de	 verzoeker	 toegang	 krijgt	 tot	 de	 arbeidsmarkt.	 Daartegenover	 staat	 dat	 de	 richtlijn	 de	

nationale	lidstaten	een	verplichting	oplegt	om	een	daadwerkelijke	toegang	te	voorzien.180	De	

richtlijn	voorziet	expliciet	dat	lidstaten	voorrang	kunnen	geven	aan	onderdanen	van	de	EU,	de	

EER	en	derde	landen	die	legaal	op	het	grondgebied	verblijven.	

	

Wanneer	een	verzoeker	verzeild	raakt	in	een	beroepsprocedure	tijdens	zijn	aanvraag,	zal	de	

toegang	tot	de	arbeidsmarkt	onverminderd	blijven	gelden,	tot	het	tijdstip	van	de	kennisgeving	

van	een	negatieve	beslissing	over	het	beroep.181	

	

Lidstaten	 hebben	 steeds	 de	 mogelijkheid	 om	 verzoekers	 toegang	 te	 verlenen	 tot	

beroepsopleidingen,	ongeacht	of	de	verzoekers	toegang	hebben	tot	de	arbeidsmarkt.182	

	

85.	 Wat	 betreft	 gezondheidszorg	 zijn	 de	mogelijkheden	 beperkter.	 Verzoekers	 hebben	

recht	op	de	nodige	medische	zorgen,	die	ten	minste	de	spoedeisende	behandelingen	en	de	

essentiële	 behandeling	 van	 ziekten	 en	 ernstige	 mentale	 stoornissen	 omvat.	 Wanneer	

verzoekers	bijzondere	opvangbehoeften	vereisen,	zorgen	lidstaten	voor	de	nodige	passende	

(geestelijke)	gezondheidszorg.183	

																																																								

	
178	Art.	17	koninklijk	besluit	houdende	de	uitvoering	van	de	wet	van	30	april	1999	betreffende	de	tewerkstelling	
van	buitenlandse	werknemers,	gewijzigd	door	het	koninklijk	besluit	van	29	oktober	2015.	
179	Art.	4	Opvangrichtlijn.	
180	Art.	15,	2	Opvangrichtlijn.		
181	Art.	15,	3	Opvangrichtlijn.	
182	Art.	16	Opvangrichtlijn.	
183	Art.	19	Opvangrichtlijn.		
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86.	 De	 richtlijn	 opvangvoorzieningen	 voorziet	 ook	 een	 recht	 op	 onderwijs	 voor	

minderjarige	(kinderen	van)	verzoekers.	Het	is	mogelijk	om	dit	onderwijs	in	opvangcentra	te	

voorzien	en	te	beperken	tot	het	openbaar	onderwijs.184	

	

87.		 De	Commissie	heeft	België	overigens	een	ingebrekestelling	verstuurd	vanwege	de	te	

late	omzetting	naar	Belgisch	recht	van	de	opvangrichtlijn. 185	De	datum	van	inwerkingtreding	

was	 voorzien	 op	 20	 juli	 2015,	 de	 omzetting	 naar	 nationaal	 recht	moest	 ten	 laatste	 tegen	

dezelfde	 datum	 zijn	 gebeurd.	 Na	 de	 herschikking	 van	 dezelfde	 richtlijn	 zijn	 een	 aantal	

procedures	verplicht	geworden,	waaronder	een	procedure	voor	 identificatie	 van	personen	

met	specifieke	behoeften.	België	had	een	dergelijke	procedure	nog	niet	voorzien.	

	 	

																																																								

	
184	Art.	14,	1	Opvangrichtlijn.	
185	 Ingebrekestelling	ex	art.	258	VWEU	(Comm.),	wegens	laattijdige	omzetting	Richtl.Raad	nr.	2013/33/EU,	26	
juni	 2013	 tot	 vaststelling	 van	 normen	 voor	 de	 opvang	 van	 verzoekers	 om	 internationale	 bescherming	
(herschikking),	nr.	20150356.	
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Afdeling	7. Hervorming	Gemeenschappelijke	Europees	Asielstelsel	

88.	 De	 Commissie	 heeft	 een	 tweede	 pakket	 maatregelen	 bekendgemaakt	 om	 het	

Gemeenschappelijk	Europees	Asielstelsel	 te	wijzigen.186	 187	Het	 is	 voorlopig	nog	onduidelijk	

wanneer	deze	tekst	al	dan	niet	in	werking	zal	treden.	Het	voorstel	van	verordening	voorziet	

drie	grote	pijlers:188	

	

1.	 De	 erkenning	 van	 onderdanen	 van	 derde	 landen	 of	 staatlozen	 als	 personen	 die	

internationale	bescherming	genieten;	

2.		Een	uniforme	status	voor	vluchtelingen	en	voor	personen	die	in	aanmerking	komen	

voor	subsidiaire	bescherming;	

3.		De	inhoud	van	de	internationale	bescherming	die	wordt	verleend.	

	

89.		 Ten	eerste	stelt	de	Commissie	voor	om	de	huidige	herschikte	richtlijn	asielnormen	te	

vervangen	 door	 een	 verordening	 om	 convergentie	 op	 het	 gebied	 van	 asielbeslissingen	 te	

verhogen.	 De	 meest	 recente	 richtlijn189	 heeft	 al	 voor	 meer	 toenadering	 van	 nationale	

voorschriften	 gezorgd,	 maar	 er	 blijven	 toch	 nog	 verschillen	 bestaan	 in	 de	

erkenningspercentages	van	lidstaten.	De	verschillen	van	het	type	beschermingsstatus	blijven	

te	groot.190	Zo	zijn	er	tussen	lidstaten	nog	vaak	verschillen	wat	betreft	de	rechten	die	zij	aan	

vluchtelingen	en	aan	personen	die	subsidiaire	bescherming	genieten	toekennen	op	het	gebied	

van	het	afgeven	van	verblijfstitels	en	reisdocumenten,	het	verlenen	van	sociale	bijstand,	het	

type	integratieprogramma’s,	de	kwaliteit	ervan	en	bijstand	bij	repatriëring.	Deze	verschillen	

																																																								

	
186	Voorstel	 (Comm.)	 voor	een	verordening	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	 inzake	normen	voor	de	
erkenning	 van	 onderdanen	 van	 derde	 landen	 of	 staatlozen	 als	 personen	 die	 internationale	 bescherming	
genieten,	 voor	 een	 uniforme	 status	 voor	 vluchtelingen	 of	 voor	 personen	 die	 in	 aanmerking	 komen	 voor	
subsidiaire	bescherming,	en	voor	de	 inhoud	van	de	verleende	bescherming,	alsook	 tot	wijziging	van	Richtlijn	
2003/109/EG	van	de	Raad	van	25	november	2003	betreffende	de	status	van	langdurig	ingezeten	onderdanen	
van	derde	landen,	13	juli	2016,	COM	(2016)	466	def	–	2016/0223	(COD).	(Verder:	Voorstel	van	verordening)	
187	 Persbericht	 Europese	 Commissie,	Naar	 een	 duurzaam	 en	 billijk	 gemeenschappelijk	 Europees	 asielstelsel,	
Brussel,	4	mei	2016;	COM	(2016)	197	def.	
188	Art.	1	Voorstel	van	verordening.	
189	Richtlijn	2011/95/EU,	herschikking	van	Richtlijn	2004/83/EG.	
190	Doelstelling,	p9,	voorstel	van	verordening.	
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zijn	het	gevolg	van	verschillende	interpretaties	van	richtlijnen,	maar	ook	van	de	uiteenlopende	

manieren	waarop	lidstaten	de	facultatieve	clausules	van	de	richtlijnen	hebben	ingevuld.	191	

	

90.	 Ten	 tweede	heeft	 de	 Commissie	 aandacht	 besteed	 aan	de	 inhoudelijke	 rechten	 en	

plichten	van	personen	die	 internationale	bescherming	genieten,	zoals	nu	geregeld	door	de	

Erkenningsrichtlijn.	In	het	bijzonder	stelt	de	Commissie	de	verduidelijking	van	de	rechten	en	

plichten	met	 betrekking	 tot	 sociale	 zekerheid	 en	 sociale	 bijstand	 voorop.192	 De	 Commissie	

heeft	 duidelijk	 gekozen	 om	 de	 inhoudelijke	 bescherming	 van	 personen	 die	 internationale	

bescherming	genieten	in	de	vorm	van	een	verordening	te	gieten	om	uniformiteit	in	de	EU	te	

waarborgen.	De	verordening	zal	rechtstreekse	toepassing	vinden	in	de	nationale	rechtsorde	

van	de	lidstaten.	

	

Zo	 voorziet	 het	 voorstel	 van	 verordening	 onder	 meer	 de	 mogelijkheid	 aan	 lidstaten	 om	

voorwaarden	 inzake	 het	 verblijf	 van	 de	 vluchteling	 te	 koppelen	 aan	 bepaalde	 sociale	

zekerheids-	 of	 sociale	 bijstandsuitkeringen.193	 De	 verordening	 voorziet	 een	

subsidiariteitsvereiste	voor	deze	beperkingen:	enkel	wanneer	de	integratie	van	de	betrokken	

personen	bevorderd	zou	kunnen	worden,	kunnen	dergelijke	voorwaarden	opgelegd	worden.		

	

91.	 Afdeling	 III	 van	 het	 voorstel	 van	 verordening	 is	 toegewijd	 aan	 de	 rechten	 van	 de	

vluchteling	m.b.t.	zijn	integratie.	De	toegang	tot	werk	wordt	geüniformeerd	in	één	artikel.194	

Onmiddellijk	na	de	toekenning	van	de	internationale	bescherming	ontstaat	het	recht	voor	de	

betrokken	personen	om	een	beroepsactiviteit	als	werknemer	of	zelfstandige	op	te	nemen.		

	

Zoals	nu	al	het	geval	is,	worden	personen	die	internationale	bescherming	genieten	op	gelijke	

voet	gezet	met	nationale	onderdanen	voor	wat	betreft	het	recht	op	werk.	Het	voorstel	van	

																																																								

	
191	Ex-postevaluaties	van	bestaande	wetgeving,	p10	voorstel	van	verordening.	
192	Doelstelling	5,	p6	voorstel	van	verordening.	
193	Art.	28,	2	voorstel	van	verordening.	
194	Art.	30	voorstel	van	verordening.	
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verordening	somt	uitdrukkelijk	op	dat	personen	gelijk	moeten	behandeld	worden	voor	vier	

expliciete	elementen.		

	

Ten	 eerste	 mag	 een	 vluchteling	 niet	 systematisch	 verschillend	 behandeld	 worden	 in	

vergelijking	met	nationale	onderdanen	voor	wat	betreft	de	arbeidsomstandigheden.	Zowel	de	

loonvoorwaarden,	ontslagregeling,	arbeidsduur,	vakantie	en	verlof,	veiligheid	en	gezondheid	

op	 het	 werk,	 moeten	 op	 een	 gelijkwaardige	 manier	 geregeld	 worden	 voor	 (kandidaat-)	

vluchtelingen.	

	

Ten	tweede	moet	het	eveneens	voor	vluchtelingen	mogelijk	zijn	om	zich	aan	te	sluiten	bij	een	

werknemers-	 of	 werkgeversorganisatie,	 waaronder	 alle	 voordelen	 zijn	 inbegrepen	 die	 de	

vrijheid	van	vereniging	met	zich	meebrengt.	

	

Ten	 derde	 moet	 de	 toegang	 tot	 werk	 gebonden	 onderwijs	 voor	 volwassenen,	

beroepsopleidingen	 met	 inbegrip	 van	 bijscholing	 en	 praktische	 werkervaring	 op	 de	

arbeidsplaats,	open	zijn.		

	

92.	 Ten	 slotte	 moeten	 vluchtelingen	 eveneens	 toegang	 krijgen	 tot	 de	

arbeidsbemiddelingsdiensten	van	de	overheid	of	private	arbeidsbureaus.	Voor	wat	betreft	het	

werk	gebonden	onderwijs	en	de	arbeidsbemiddeling	rust	een	verplichting	op	de	bevoegde	

autoriteiten	van	de	nationale	lidstaat	om	de	beschermde	personen	bij	te	staan	om	toegang	

tot	deze	diensten	te	verkrijgen.195	In	Vlaanderen	is	dit	bijvoorbeeld	de	VDAB.	Hetzelfde	geldt	

voor	toegang	tot	andere	 integratiemaatregelen	zoals:	 taalcursussen,	 inburgeringscursussen	

en	beroepsopleidingen.	Lidstaten	kunnen	deelname	aan	deze	integratiemaatregelen	verplicht	

maken.196	

																																																								

	
195	Art.	30,	tweede	lid	voorstel	van	verordening.	
196	Art.	38	voorstel	van	verordening.	
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De	VDAB	heeft	in	het	voorjaar	van	2016	reeds	een	actieplan	opgezet	om	vluchtelingen	naar	

werk	 te	 begeleiden.197	 De	 organisatie	 verwacht	 10.000	 extra	 nieuwkomers	 op	 de	

arbeidsmarkt.	 Dit	 is	 een	 goede	 zaak	 volgens	 de	 VDAB,	 die	 “integration	 through	work”	als	

slagzin	hanteert.	Dit	project	staat	 in	schril	contrast	met	de	recente	wetswijzigingen	van	de	

wetgever	waarbij	de	duur	van	het	verblijfsrecht	voor	erkende	vluchtelingen	in	eerste	instantie	

tijdelijk	wordt	(zie	randnummer	153).		

	

93.	 Personen	die	internationale	bescherming	genieten	moeten	gelijk	behandeld	worden	

als	onderdanen	van	de	 lidstaat	voor	wat	betreft	sociale	zekerheid198,	 	sociale	bijstand199	en	

gezondheidszorg200.	 De	 lidstaat	 als	 voorwaarde	 opleggen	 dat	 de	 betrokken	 persoon	

deelneemt	 aan	 integratiemaatregelen	 opdat	 hij	 of	 zij	 recht	 zou	 hebben	 op	 prestaties	 van	

sociale	bijstand.201	Voor	personen	met	de	subsidiaire	beschermingsstatus	kunnen	de	lidstaten	

de	 sociale	 bijstand	 beperken	 tot	 “de	meest	 fundamentele”	 prestaties.202	 Het	 voorstel	 van	

verordening	laat	 in	het	midden	wat	deze	fundamentele	prestaties	dan	wel	zouden	moeten	

zijn.	

	

94.	 Het	 voorstel	 van	 verordening	 voorziet	 verder	 een	 onbeperkte	 toegang	 voor	

minderjarigen	tot	het	onderwijsstelsel.	Hier	geldt	ook	een	discriminatieverbod	ten	opzichte	

van	 nationale	 onderdanen.	 Volwassenen	 kunnen	 aan	 dezelfde	 beperkingen	 onderworpen	

worden	als	nationale	onderdanen	om	toegang	te	krijgen	tot	het	algemene	onderwijsstelsel	of	

tot	hoger	onderwijs.	

																																																								

	
197	 Persbericht	 VDAB	 11	 januari	 2016,	 https://www.vdab.be/nieuws/pers/2016/vdab-zet-actieplan-op-om-
vluchtelingen-naar-werk-te-begeleiden.	Zie	ook	refugee.vdab.be	
198	Art.	33	voorstel	van	verordening.	
199	Art.	34	voorstel	van	verordening.	
200	Art.	35	voorstel	van	verordening.	
201	Art.	34,	1,	tweede	lid	voorstel	van	verordening.	
202	Art.	34,	2	voorstel	van	verordening.	
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Met	 hulp	 van	 de	 bevoegde	 overheidsinstanties	 kunnen	 personen	 die	 internationale	

bescherming	 genieten	 bovendien	 toegang	 krijgen	 tot	 procedures	 tot	 erkenning	 van	

buitenlandse	diploma’s,	getuigschriften	en	andere	bewijzen	van	officiële	kwalificaties.203	

Deel	IV. Sociaalrechtelijke	status	(kandidaat-)vluchtelingen	in	België	

Hoofdstuk	1. Rechtspositie	kandidaat-vluchtelingen		

Afdeling	1. Procedurele	elementen	

95.	 In	dit	deel	zullen	een	aantal	relevante	elementen	uit	de	asielprocedure	voor	personen	

die	internationale	bescherming	wensen	te	bekomen,	aan	bod	komen.	In	geen	geval	wordt	dit	

deel	 bedoeld	 als	 een	 praktische	 handleiding	 voor	 kandidaat-vluchtelingen,	 maar	 wel	 als	

duiding	bij	de	sociaalrechtelijke	positie	van	deze	personen.	

1. Indienen	asielaanvraag	

96.	 De	kandidaat-vluchteling	kan	zijn	aanvraag	indienen	aan	de	grens	of	 in	het	 land.	Hij	

richt	 zijn	 aanvraag	 tot	 de	 Dienst	 Vreemdelingenzaken	 wanneer	 hij	 zich	 reeds	 op	 het	

grondgebied	 bevindt.	 Bij	 elke	 aanvraag	 zal	 de	 DVZ	 een	 voorafgaandelijk	 Dublinonderzoek	

verrichten.	 (Zie	 nr.	 63	 m.b.t.	 de	 Dublin	 III	 verordening	 en	 het	 GEAS)	 In	 dit	 deel	 van	 de	

masterproef	 wordt	 de	 hypothese	 aangenomen	 dat	 België	 de	 bevoegde	 lidstaat	 is	 om	 de	

asielaanvraag	te	ontvangen	en	te	behandelen.	

	

97.	 De	aanvrager	van	internationale	bescherming	moet	bij	zijn	asielaanvraag	in	België	zijn	

woonplaats	 kiezen.	 Wanneer	 hij	 dat	 niet	 heeft	 gedaan,	 zal	 de	 aanvrager	 geacht	 worden	

woonplaats	 te	 kiezen	 op	 het	 Commissariaat-generaal	 voor	 de	 vluchtelingen	 en	 de	

staatlozen.204	Deze	beslissing	heeft	tot	gevolg	dat	de	kandidaat-vluchteling	niet	op	de	hoogte	

kan	worden	gebracht	van	oproepingen	of	beslissingen.	Deze	woonstkeuze	heeft	ook	gevolgen	

voor	 de	 toekenning	 of	 berekening	 van	 de	 sociale	 zekerheidsprestaties.	 Zo	 kan	 de	

gezinssamenstelling	veranderen	naargelang	het	aantal	personen	dat	gedomicilieerd	is	op	één	

adres.	De	hoogte	van	onder	meer	werkloosheidsuitkeringen	of	leeflonen	hangt	onder	andere	

af	van	de	gezinssamenstelling.		

																																																								

	
203	Art.	31	voorstel	van	verordening.	
204	Ar.	51/2	Vreemdelingenwet.		
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98.	 Gezinsleden	 die	 kandidaat-vluchtelingen	 komen	 vervoegen	 die	 reeds	 een	 aanvraag	

hadden	ingediend,	kunnen	ervoor	kiezen	om	de	asielaanvraag	volledig	afhankelijk	te	maken	

van	de	aanvraag	van	het	gezinslid.205	De	coherentie	en	geloofwaardigheid	van	beide	aanvrager	

kan	afhangen	van	het	vluchtverhaal	en	de	verklaringen	van	beide	aanvragers.	

2. Inschrijving	wachtregister	

99.	 Wanneer	 de	 kandidaat-vluchteling	 zich	 in	 het	 binnenland	 bevindt	 en	 een	 aanvraag	

ingediend	 heeft,	 ontvangt	 hij	 een	 document206	 waarmee	 hij	 zich	 kan	 aanbieden	 bij	 de	

gemeente	waar	hij	 verblijft	om	een	attest	van	 immatriculatie	 te	verkrijgen.207	Wanneer	de	

kandidaat-vluchteling	zijn	aanvraag	indient	aan	de	grens,	zal	hij	worden	vastgehouden	totdat	

de	DVZ	de	aanvraag	heeft	onderzocht.	Nadien	kan	eventueel	een	machtiging	tot	toelating	tot	

verblijf	verkregen	worden.208	Op	dit	moment	heeft	de	kandidaat-vluchteling	nog	geen	recht	

op	tewerkstelling	of	inschrijving	bij	het	ziekenfonds.209		

	

De	 kandidaat-vluchteling	 krijgt	 na	 de	 aanvraag	 en	 inschrijving	 in	 het	 wachtregister	 een	

verplichte	plaats	van	inschrijving	toegewezen.210	Dit	kan	een	opvangcentrum	zijn	of	een	lokaal	

opvanginitiatief	van	een	OCMW,	waar	hij	materiële	steun	kan	genieten.		

																																																								

	
205	RvS	nr.	79-797.	
206	Een	zgn.	‘Bijlage	26’.	
207	Art.	25	KB	van	8	oktober	1981	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	
verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	27	oktober	1981.	
208	Een	zgn.	‘bijlage	25’.	
209	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	53.	
210	Art.	54	Vreemdelingenwet.	
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3. Beoordeling	 vluchtelingenstatus	 en	 statuut	 van	 subsidiaire	

bescherming.	

100.	 Het	 CGVS	 is	 bevoegd	 om	 een	 beoordeling	 te	 maken	 van	 de	 asielaanvraag	 op	

individuele,	 objectieve	en	onpartijdige	wijze.	Hierbij	 houdt	het	 rekening	met	 verschillende	

elementen.211		

	

Ten	 eerste	 zullen	 alle	 relevante	 feiten	 in	 verband	met	 het	 land	 van	 herkomst	 in	 rekening	

worden	 gebracht.	Op	het	moment	 van	de	huidige	migratiecrisis	 is	 het	 dus	 logisch	dat	 het	

aandeel	van	de	aanvaarde	asielaanvragen	afkomstig	uit	Syrië,	systematisch	hoger	ligt	na	de	

bekendmaking	van	de	zware	conflicten	in	de	regio.	Zie	deel	I	voor	meer	statistische	gegevens.	

	

Ten	 tweede	 houdt	 het	 CGVS	 rekening	met	 alle	 verklaringen	 en	 documenten	 die	 door	 de	

kandidaat-vluchteling	zijn	aangeleverd.	

	

Ten	derde	onderzoekt	het	CGVS	de	individuele	situatie	en	persoonlijke	omstandigheden	van	

de	 kandidaat-vluchteling	 om	 zo	 een	 beter	 inzicht	 te	 verkrijgen	 inzake	 de	mogelijkheid	 tot	

vervolging212	of	ernstige	schade213.		

	

Ten	 slotte	 zal	 het	 CGVS	 een	 beslissing	 ten	 gronde	 nemen.	 De	 criteria	 die	 vroeger	 inzake	

ontvankelijkheid	 golden,	 blijven	 nog	 steeds	 gelden	 ook	 al	 neemt	 het	 CGVS	 geen	

ontvankelijkheidsbeslissingen	meer.214	

																																																								

	
211	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	58.	
212	Dit	is	het	belangrijkste	vereiste	om	de	erkenning	als	vluchteling	te	bekomen.	
213	Dit	is	het	belangrijkste	vereiste	om	de	subsidiaire	beschermingsstatus	te	verkrijgen.		
214	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	58.	
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4. Weigering	asiel		

4.1. Redenen	van	openbare	orde	

101.	 In	 de	 gevallen	 waarin	 kandidaat-vluchtelingen	 een	 gevaar	 vormen	 voor	 de	

samenleving,	zendt	de	DVZ	alle	elementen	die	kunnen	wijzen	op	het	bestaan	van	dergelijk	

gevaar	 over	 naar	 het	 CGVS.215	 Het	 CGVS	 kan	 weigeren	 om	 de	 vluchtelingenstatus	 toe	 te	

kennen,	indien	dit	volgens	de	instelling	een	gevaar	zou	opleveren	voor	de	samenleving.	Dit	is	

het	geval	wanneer	de	aanvrager	bijvoorbeeld	definitief	veroordeeld	werd	voor	een	bijzonder	

ernstig	misdrijf	of	als	er	redelijke	gronden	bestaan	om	hem	te	beschouwen	als	een	gevaar	

voor	de	nationale	veiligheid.		

4.2. Technische	criteria	

102.	 Het	CGVS	kan	op	basis	van	artikel	52,	§5	van	de	Vreemdelingenwet	de	asielaanvraag	

onontvankelijk	verklaren,	maar	in	de	praktijk	gebeurt	dat	niet	meer.	De	criteria	worden	wel	

nog	in	acht	genomen	bij	de	beoordeling	van	de	gegrondheid	van	de	asielaanvraag.	Wanneer	

de	weigering	op	die	gronden	niet	mogelijk	is,	volgt	een	onderzoek	van	het	vluchtverhaal	aan	

de	hand	van	een	interview.216	

Afdeling	2. Materiële	opvang	

103.	 Sinds	1	juni	2007	wordt	de	opvangregeling	van	kandidaat-vluchtelingen	geregeld	door	

de	 reeds	 besproken	 opvangrichtlijn.	 De	 Belgische	 wetgever	 heeft	 de	 omzetting	 van	 deze	

richtlijn	 voorzien	 door	 de	 opvangwet	 van	 12	 januari	 2007.217	 Deze	 wetgeving	 geldt	 ook	

gedeeltelijk	voor	vreemdelingen	die	hun	aanvraag	voor	de	 inwerkingtreding	van	de	wet	 in	

2007	hebben	ingediend.		

1. Toepassingsgebied	opvangwet	

104.	 De	bepalingen	van	de	opvangwet	zijn	van	toepassing	op	elke	kandidaat-vluchteling	die	

zijn	 asielaanvraag	 in	 België	 indient.	 De	wet	 blijft	 gedurende	 de	 gehele	 procedure	 gelden,	

inclusief	tijdens	mogelijke	beroepen	bij	de	Raad	voor	Vreemdelingenbetwistingen	of	de	Raad	

																																																								

	
215	Art.	52/4	Vreemdelingenwet.	
216	Art.	57/10	Vreemdelingenwet.	
217	Wet	van	12	januari	2007	betreffende	de	opvang	van	asielzoekers	en	van	bepaalde	andere	categorieën	van	
vreemdelingen,	BS	7	mei	2007,	24027.	
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van	State.218	De	wet	is	ook	van	toepassing	op	familieleden	van	de	kandidaat-vluchtelingen,	nl.	

de	 echtgenoot	 of	 de	 niet-gehuwde	 partner	 en	 de	 minderjarige.	 De	 wet	 stelt	 echter	 als	

voorwaarde	 dat	 deze	 familie	 reeds	 in	 het	 land	 van	 herkomst	 gesticht	 werd	 en	 dat	 de	

familieleden	op	het	Belgisch	grondgebied	aanwezig	zijn	omwille	van	de	asielaanvraag	van	hun	

echtgenoot	of	ouder.219	

	

105.	 Het	 recht	 op	materiële	 steun	 eindigt	wanneer	 een	 beroep	 voor	 de	 Raad	 van	 State	

wordt	ingediend	tegen	de	beslissing	van	toekenning	van	subsidiaire	bescherming	en	weigering	

van	het	vluchtelingenstatuut.	De	materiële	steun	eindigt	tevens	wanneer	een	machtiging	tot	

verblijf	 van	 meer	 dan	 drie	 maanden	 wordt	 toegekend	 aan	 een	 persoon	 van	 wie	 de	

asielprocedure	 of	 de	 procedure	 voor	 de	 Raad	 loopt.	 Het	 recht	 op	materiële	 steun	 eindigt	

eveneens	 wanneer	 de	 uitvoeringstermijn	 van	 het	 bevel	 om	 het	 grondgebied	 te	 verlaten	

verstreken	is.		

2. Huisvesting	

2.1. Collectieve	opvang	

106.	 Het	 netwerk	 van	 opvangplaatsen	 bestaat	 uit	 meer	 dan	 25.000	 collectieve	 en	

individuele	plaatsen.	Alle	opvangstructuren	zijn	open,	waardoor	kandidaat-vluchtelingen	vrij	

kunnen	binnenkomen	en	buitengaan.	Sinds	het	regeringsakkoord	van	2014	is	er	een	nieuw	

opvangmodel	in	werking	dat	de	collectieve	centra	als	norm	stelt.220	Kandidaat-vluchtelingen	

die	 asiel	 hebben	 aangevraagd,	 moeten	 zich	 naar	 Fedasil	 begeven.	 Dit	 agentschap	 is	

verantwoordelijk	om	toe	te	zien	dat	de	opvangplaats	die	als	verplichte	plaats	van	inschrijving	

geldt,	aangepast	is	aan	de	situatie	van	de	begunstigde	en	binnen	de	grenzen	van	het	aantal	

beschikbare	 plaatsen	 is.221	 	 De	 opvangwet	 bepaalt222	 dat	 de	 Koning	 de	 normen	 vastlegt	

waaraan	 de	 opvangstructuren	 moeten	 beantwoorden,	 zowel	 inzake	 kwaliteit	 als	 inzake	

																																																								

	
218	Art.	6	en	7	opvangwet.	
219	Art.	2,5°	opvangwet.		
220	Zie		http://fedasil.be/nl/inhoud/opvang-asielzoekers.	
221	Art.	10	opvangwet.	
222	Art.	17	opvangwet.	
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infrastructuur.	10	 jaar	na	de	 inwerkingtreding	van	de	opvangwet,	 is	dit	KB	nog	steeds	niet	

uitgevaardigd.	

2.2. Individuele	opvangplaats	

107.	 Na	vier	maanden	verblijf	in	een	collectieve	opvangplaats,	kan	de	kandidaat-vluchteling	

verzoeken	 om	 een	 individuele	 opvangstructuur	 toegewezen	 te	 krijgen.223	 Dit	 geldt	 niet	

wanneer	de	kandidaat-vluchtelingen	binnen	deze	termijn	een	verwerpingsbeslissing	van	de	

Raad	voor	Vreemdelingenbetwistingen	ontvangt.	De	mogelijkheid	bestaat	echter	steeds	om	

een	administratief	cassatieberoep	in	te	stellen	bij	de	Raad	van	State.224	De	opvangwet	voorziet	

niet	 in	 een	 afdwingbaar	 recht	 om	 na	 vier	 maanden	 doorverwezen	 te	 worden	 naar	 een	

individuele	opvangvorm.225	

3. Informatie	

108.	 Bij	de	toewijzing	van	de	opvangplaats	moet	Fedasil	een	informatiebrochure	aanbieden	

aan	de	kandidaat-vluchtelingen.	Deze	brochure	moet	zoveel	mogelijk	in	de	taal	opgesteld	zijn	

die	de	kandidaat-vluchteling	begrijpt.	Inhoudelijk	bevat	deze	brochure	de	adressen	en	verdere	

gegevens	 van	 de	 bevoegde	 instanties	 in	 verband	 met	 medische,	 sociale	 en	 juridische	

bijstand.226		

	

109.	 De	kandidaat-vluchteling	wordt	verplicht	om	elke	nuttige	inlichting	over	zijn	toestand	

mee	te	delen.	Fedasil	moet	op	de	hoogte	worden	gebracht	van	elk	nieuw	gegeven	dat	een	

weerslag	kan	hebben	op	de	hulp	die	hem	wordt	verleend.227	

4. Medische	begeleiding	

110.	 Elke	kandidaat-vluchteling	die	onder	het	 toepassingsgebied	van	de	opvangwet	valt,	

heeft	recht	op	medische	begeleiding	die	beantwoordt	aan	de	menselijke	waardigheid.228	De	

																																																								

	
223	Art.	13,	§2	opvangwet.	
224	Art.	20,	§3	gecoördineerde	wetten	op	de	Raad	van	State	van	12	januari	1973,	BS	21	maart	1973,	3461.	
225	Parl.St.,	Kamer	2005-2006,	nr.	51255/001,	p.	24.	
226	Art.	14	opvangwet.	
227	Art.	15/1	opvangwet.	
228	Art.	23	opvangwet.	
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kandidaat-vluchtelingen	 die	 niet	 verblijven	 in	 de	 opvangstructuren,	 kunnen	 medische	

begeleiding	 verkrijgen	 die	 verzekerd	wordt	 door	 Fedasil.	 Dit	 is	 de	 enige	 voorziening	 in	 de	

opvangwet	die	ook	openstaat	voor	niet-verblijvers,	zogenaamde	‘no-shows’.229	

	

111.	 Onder	medische	begeleiding	wordt	de	medische	hulpverlening	en	verzorging	verstaan.	

Deze	 hulpverlening	 wordt	 toegekend,	 ongeacht	 of	 zij	 opgenomen	 werd	 in	 de	

Ziekteverzekeringswet230.231	 Bij	 KB	wordt	 nader	 bepaald	welke	 concrete	medische	 hulp	 en	

verzorging	zal	verleend	worden	omdat	zij	tot	het	dagelijkse	leven	behoren.	Er	wordt	ook	nader	

bepaald	 welke	 concrete	 medische	 hulp	 niet	 zal	 verleend	 worden	 omdat	 zij	 manifest	 niet	

noodzakelijk	blijken	te	zijn.	Het	KB232		baseert	zich	hiervoor	op	de	nomenclatuurlijsten	van	het	

RIZIV	en	vult	aan	of	schrapt	waar	nodig.	Zo	worden	bepaalde	zorgen	die	niet	op	de	RIZIV-lijst	

voorkomen	 toch	 verzekerd,	 omdat	 ze	 geacht	 worden	 noodzakelijk	 te	 zijn	 om	 een	

menswaardig	 bestaan	 te	 lijden.	 Voorbeelden	 hiervan	 zijn	 tandprothesen,	 brillen	 voor	

kinderen…	De	noodzakelijke	psychologische	begeleiding	wordt	 aan	de	begunstigde	 van	de	

opvang	 ook	 verzekerd.233	 Voor	 de	 specifieke	 invulling	 van	 deze	 zorg,	 moet	 nog	 een	 KB	

uitgewerkt	worden.	

	

112.	 De	medische	hulp	is	de	enige	categorie	van	materiële	hulp	die	niet	afhankelijk	wordt	

gemaakt	 van	 een	 inkomensgrens.234	 Indien	 de	 kandidaat-vluchteling	 over	 voldoende	

financiële	 middelen	 beschikt,	 is	 de	 materiële	 hulp	 zoals	 bedoeld	 in	 artikel	 6,	 §1	 van	 de	

opvangwet	niet	verschuldigd.	

																																																								

	
229	BOUCKAERT,	S.,	“Maatschappelijke	dienstverlening”,	AWVVM	2012,	185	
230	Gecoordineerde	wet	van	14	juli	1994	betreffende	de	verplichte	verzekering	voor	geneeskundige	verzorging	
en	uitkeringen,	BS	27	augustus	1994,	215245.	
231	Art.	24	opvangwet.	
232	Koninklijk	besluit	van	9	april	2007	tot	bepaling	van	de	medische	hulp	en	de	medische	zorgen	die	niet	verzekerd	
worden	aan	de	begunstigde	van	de	opvang	omdat	zij	manifest	niet	noodzakelijk	blijken	te	zijn	en	tot	bepaling	
van	de	medische	hulp	en	de	medische	zorgen	die	tot	het	dagelijkse	leven	behoren	en	verzekerd	worden	aan	de	
begunstigde	van	de	opvang,	BS	7	mei	2007,	24313.	
233	Art.	30	opvangwet.	
234	Art.	35/2	opvangwet.	
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5. Maatschappelijke	begeleiding	en	juridische	hulp	

113.	 De	 begunstigde	 van	 de	 opvang	 heeft	 recht	 op	 geïndividualiseerde	 en	 permanente	

maatschappelijke	begeleiding.235	Deze	begeleiding	wordt	verstrekt	door	een	maatschappelijk	

werker	en	blijft	gelden	gedurende	het	verblijf	in	de	opvangstructuur.	Inhoudelijk	bestaat	de	

taak	van	de	maatschappelijk	werker	uit	het	informeren	van	de	kandidaat-vluchteling	naar	zijn	

of	 haar	 rechten	 en	 plichten.	Daarnaast	 kunnen	de	maatschappelijk	werkers	 de	 kandidaat-

vluchtelingen	ook	administratieve	bijstand	verlenen,	meer	specifiek	bij	de	overgang	van	de	

materiële	hulp	naar	de	maatschappelijke	bijstand	die	wordt	verleend	door	het	OCMW.236		

Fedasil	dient	erop	toe	te	zien	dat	de	begunstigde	van	de	opvang	effectief	toegang	heeft	tot	

juridische	eerstelijns-en	tweedelijnsbijstand,	zoals	bedoeld	in	art.	508/1	tot	508/23	Ger.	W.	

6. Dagvergoedingen	en	gemeenschapsdiensten	

114.	 De	begunstigde	van	de	opvang	die	verblijft	in	de	opvangstructuur	heeft	recht	op	een	

dagvergoeding.	Fedasil	legt	de	vergoeding	per	week	vast	met	een	bedrag	per	persoon.237	

	

115.	 Personen	die	in	collectieve	opvangstructuren	verblijven,	kunnen	gebruik	maken	van	de	

mogelijkheid	om	gemeenschapsdiensten	te	verrichten.	Dit	zijn	alle	prestaties	die	ten	voordele	

van	de	gemeenschap	van	de	begunstigden	worden	verricht	of	prestaties	die	ten	dienste	staan	

van	 de	 lokale	 omgeving.	 Voor	 deze	 diensten	 kunnen	 de	 kandidaat-vluchtelingen	 een	

verhoging	verkrijgen	van	de	dagvergoedingen.	Dit	bedrag	wordt	 forfaitair	vastgesteld	door	

Fedasil.238	

	

116.	 De	 arbeid	 die	 verricht	 wordt	 tijdens	 de	 gemeenschapsdienst,	 wordt	 expliciet	

uitgesloten	 als	 arbeid	 die	 uit	 een	 arbeidsovereenkomst	 volgt.	 De	 toekenning	 van	 de	

dagvergoeding	wordt	evenmin	als	een	bezoldiging	beschouwd.239	

	

																																																								

	
235	Art.	31,	§1	opvangwet.	
236	Art.	31,	§2	opvangwet.	
237	Art.	34	opvangwet.	
238	Art.	34,	tweede	lid	opvangwet.	
239	Art.	34,	derde	lid	opvangwet.	
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117.	 De	regeling	van	de	gemeenschapsdiensten	sluit	de	regeling	van	vrijwilligerswerk	niet	

uit.	(Zie	verder	randnummer	132	e.v.	voor	wat	betreft	de	mogelijkheid	om	vrijwilligerswerk	te	

verrichten.)		

7. Gevolgen	uitoefenen	professionele	activiteit	

118.	 Sinds	 2010	 geldt	 er	 een	 specifieke	 regeling240	 voor	 de	 situatie	 waarin	 kandidaat-

vluchtelingen	 over	 een	 professionele	 inkomstenbron	 beschikken	 en	 tegelijk	 ook	 de	

bovenvermelde	materiële	hulp	inroepen.	Voor	wat	betreft	de	tewerkstelling	van	kandidaat-

vluchtelingen,	zie	randnummer	121.	Deze	regeling	geldt	voor	de	kandidaat-vluchtelingen	die	

materiële	 hulp	 verkrijgen	 in	 een	opvangstructuur	 en	daar	 ook	 daadwerkelijk	 verblijven	 én	

tegelijk	werkzaam	zijn	op	de	arbeidsmarkt.		

	

Het	KB241	ter	uitvoering	van	deze	regeling	bepaalt	nader	dat	als	bijkomende	voorwaarde	geldt	

dat	de	kandidaat-vluchteling	een	arbeidskaart	C	moet	hebben	verkregen	en	ook	daadwerkelijk	

een	activiteit	als	werknemer	uitoefent	op	het	Belgisch	grondgebied.		

	

119.	 Een	eerste	gevolg	van	het	uitoefenen	van	een	professionele	activiteit	houdt	in	dat	de	

kandidaat-vluchteling	een	bijdrage	moet	betalen	voor	de	materiële	hulp	die	hij	ontvangt	in	de	

opvangstructuur	wanneer	de	kandidaat-vluchteling	voldoet	aan	een	van	de	voorwaarden.242	

Ten	 eerste	 moet	 de	 kandidaat-vluchteling	 beschikken	 over	 minstens	 een	

arbeidsovereenkomst	van	bepaalde	duur	met	een	duur	van	minder	dan	zes	maanden.	Ten	

tweede	mag	het	netto	maandloon	dat	ontvangen	wordt	niet	hoger	zijn	dan	het	leefloon	dat	

kandidaat-vluchtelingen	zouden	kunnen	verkrijgen	overeenkomstig	de	Wet	Maatschappelijke	

Integratie.243	

	

																																																								

	
240	Art.	35/1	opvangwet,	ingevoegd	door	de	wet	van	28	april	2010	houdende	diverse	bepalingen,	BS	10	mei	2010,	
25776.	
241	Koninklijk	Besluit	van	12	 januari	2011	betreffende	de	 toekenning	van	materiële	hulp	aan	asielzoekers	die	
beroepsinkomsten	hebben	uit	een	activiteit	als	werknemer,	BS	2	februari	2011,	8992.	
242	Art.	5	e.v.	KB	12	januari	2011.		
243	Art.	14-15	van	de	wet	van	26	mei	2002	betreffende	het	recht	op	maatschappelijke	integratie,	BS	31	juli	2002,	
33610.	
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Wanneer	 aan	 minstens	 één	 van	 beide	 voorwaarden	 voldaan	 is,	 krijgen	 kandidaat-

vluchtelingen	nog	 steeds	de	materiële	 hulp	 zoals	 voorheen,	maar	moeten	 zij	 een	bijdrage	

leveren	in	functie	van	hun	maandelijkse	nettoloon.244	Bv.	voor	de	loonschijf	vanaf	500	euro	is	

bijvoorbeeld	 een	bijdrage	 voor	 de	materiële	 hulp	 verschuldigd	 van	75%	van	de	betrokken	

loonschijf.245	

	

120.	 Een	tweede	gevolg	van	het	uitoefenen	van	een	professionele	activiteit	houdt	in	dat	de	

kandidaat-vluchteling	de	opvangstructuur	op	termijn	moet	verlaten.	Fedasil	kan	beslissen	om	

niet	 over	 te	 gaan	 tot	 de	 opheffing	 van	 de	 verplichte	 plaats	 van	 inschrijving	 wanneer	 de	

medische	of	gezinssituatie	van	de	kandidaat-vluchteling	dit	niet	rechtvaardigen.246	

Afdeling	3. Toegang	tot	de	arbeidsmarkt	

1. Arbeid	in	loondienst	

1.1. Algemeen	–	Zesde	Staatshervorming	

121.	 Het	 regelgevend	 kader	 voor	de	 tewerkstelling	 van	 vreemdelingen	 in	het	 algemeen,	

wordt	voorzien	door	de	Wet	van	30	april	1999247	en	het	Koninklijk	Besluit	van	9	juni	1999248.	

Intussen	 zijn	 de	 gewesten	 gedeeltelijk	 bevoegd	 voor	 de	 tewerkstelling	 van	 buitenlandse	

werknemers	en	meer	specifiek	voor	het	arbeidsmarktbeleid	en	de	arbeidskaarten	A	en	B.249		

	

De	gewesten	zijn	vanaf	nu	bevoegd	voor	het	uitvaardigen	van	normen	inzake	arbeidskaarten	

A	en	B.	Daarnaast	kunnen	de	gewesten	eigen	toezicht	uitoefenen	op	het	gebruik	van	deze	

arbeidskaarten	en	ook	op	het	gebruik	van	arbeidskaart	C,	hoewel	de	gewesten	niet	bevoegd	

zijn	om	normen	inzake	deze	arbeidskaarten	vast	te	stellen.	

	

																																																								

	
244	Art.	6	KB	12	januari	2011.	
245	Art.	7,	5°	KB	12	januari	2011.	
246	Art.	11,	§1	KB	12	januari	2011.	
247	Wet	van	30	april	1999	betreffende	de	tewerkstelling	van	buitenlandse	werknemers,	BS	26	juni	1999,	24162.	
248	 Koninklijk	 Besluit	 van	 9	 juni	 1999	 houdende	 de	 uitvoering	 van	 de	wet	 van	 30	 april	 1999	 betreffende	 de	
tewerkstelling	van	buitenlandse	werknemers,	BS	26	juni	1999,	24162.	
249	Bijzondere	wet	van	6	januari	2014	met	betrekking	tot	de	Zesde	Staatshervorming,	BS	31	januari	2014,	8641.	
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De	 aangelegenheden	 die	 verband	 houden	 met	 de	 bijzondere	 verblijfssituatie	 van	 de	

werknemer	 alsook	 regelgeving	met	 betrekking	 tot	 de	 arbeidskaart	 C,	 blijven	 een	 federale	

bevoegdheid.	 Het	 uitoefenen	 van	 het	 toezicht	 op	 de	 correcte	 toepassing	 van	 de	 normen	

inzake	 arbeidskaarten	 A,	 B	 en	 C	 blijft	 vooralsnog	 een	 federale	 bevoegdheid250,	 hoewel	 de	

gewesten	bevoegd	zijn	om	inbreuken	vast	te	stellen.251		

1.2. Arbeidskaart	C:	algemeen	

122.	 Kandidaat-vluchtelingen	van	wie	de	asielprocedure	nog	niet	is	afgerond,	kunnen	een	

activiteit	als	werknemer	uitoefenen	indien	zij	 in	het	bezit	zijn	van	een	arbeidskaart	C.252	De	

arbeidskaart	 C	 wordt	 afgeleverd	 voor	 bepaalde	 tijd	 van	 maximaal	 12	 maanden.	 De	

arbeidskaart	is	steeds	in	de	tijd	beperkt	omdat	de	kandidaat-vluchtelingen	in	deze	fase	van	de	

asielprocedure	slechts	beschikken	over	een	precaire	verblijfstitel.		

Overigens	kan	een	arbeidskaart	C	 steeds	verlengd	worden	 in	de	gevallen	waarin	dit	nodig	

blijkt.253	De	kandidaat-vluchteling	moet	 ten	minste	een	maand	voor	het	verstrijken	van	de	

lopende	arbeidskaart	een	verzoek	indienen	om	de	arbeidskaart	te	hernieuwen.	In	de	praktijk	

worden	deze	kaarten	vaak	hernieuwd	vanwege	de	lange	duur	van	de	asielprocedure.	

	

De	arbeidskaart	C	geldt	voor	alle	in	loondienst	uitgeoefende	beroepen	over	het	hele	Belgische	

grondgebied,	in	om	het	even	welk	gewest	van	het	land.254		

	

De	 werkgever	 wordt	 vrijgesteld	 van	 een	 arbeidsvergunning	 en	 moet	 geen	 bijkomende	

administratieve	 verplichtingen	 vervullen.255	 Wanneer	 de	 werkgever	 echter	 niet	 tijdig	

controleert	 of	 de	werknemer	 in	 het	 bezit	 is	 van	 zowel	 een	 geldige	 arbeidskaart	 C	 én	 een	

geldige	verblijfsvergunning,	stelt	hij	zich	bloot	aan	strafrechtelijke	vervolging	wegens	het	laten	

																																																								

	
250	Art.	22,	3°	Bijzondere	Wet	Zesde	Staatshervorming.	
251	Art.	22,	4°	Bijzondere	Wet	Zesde	Staatshervorming.		
252	Art.	17,	1°,	a)	en	b)	KB	9	juni	1999.	
253	Art.	18	KB	9	juni	1999.	
254	Art.	3,	3°	KB	9	juni	1999.	
255	Art.	4,	§3	KB	9	juni	1999.	



	 71	

verrichten	van	arbeid	door	een	buitenlandse	onderdaan	die	niet	toegelaten	of	gemachtigd	is	

tot	een	verblijf	van	meer	dan	drie	maanden.256	

	

123.	 De	wetgever	heeft	beslist257	om	met	ingang	van	9	november	2015	de	toegang	tot	de	

arbeidsmarkt	voor	kandidaat-vluchtelingen	te	versoepelen.	Wanneer	de	asielprocedure	nog	

niet	 afgerond	 is,	 kan	 de	 verzoeker	 vier	maanden	 na	 de	 asielaanvraag	 een	 arbeidskaart	 C	

verkrijgen.	Voorheen	bedroeg	de	termijn	zes	maanden.	Indien	binnen	de	vier	maanden	na	de	

indiening	 van	 de	 asielaanvraag	 een	 weigeringsbeslissing	 wordt	 betekend	 door	 het	 CGVS,	

vervalt	het	recht	op	een	arbeidskaart	C	ook	al	wordt	er	een	beroep	ingesteld	bij	de	RVV.	

1.3. Arbeidsbemiddeling	

124.	 In	 juli	 2016	 kondigden	 Fedasil	 en	 de	 VDAB	 aan	 dat	 zij	 een	 samenwerkingsakkoord	

hadden	 bereikt	 met	 betrekking	 tot	 de	 integratie	 van	 kandidaat-vluchtelingen	 en	 erkende	

vluchtelingen	 door	 middel	 van	 tewerkstelling.	 Hiervoor	 heeft	 Fedasil258	 een	 instructie	

uitgevaardigd	die	dit	akkoord	operationaliseert.	Dit	akkoord	 focust	 specifiek	op	kandidaat-

vluchtelingen	en	personen	die	een	verblijfstitel	bekomen	hebben,	zoals	erkende	vluchtelingen	

of	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 genieten.	 De	 instructie	 heeft	 als	 doel	 om	 alle	

bewoners	 in	 Nederlandstalige	 opvangcentra	 te	 informeren	 over	 de	 toegang	 tot	 de	

arbeidsmarkt	en	om	de	opvangstructuren	de	nodige	middelen	en	informatie	te	bezorgen	in	

verband	met	de	begeleiding	van	de	VDAB.	

2. Zelfstandige	activiteit	

2.1. Beroepskaart:	algemeen	en	Zesde	Staatshervorming	

125.	 Kandidaat-vluchtelingen	 moeten	 over	 een	 beroepskaart	 beschikken	 indien	 zij	 een	

zelfstandige	activiteit	naar	Belgisch	 recht	wensen	uit	 te	oefenen.	Als	 zelfstandige	activiteit	

wordt	 elke	 activiteit	 bedoeld	 die	 niet	 onder	 de	 regeling	 van	 de	 tewerkstelling	 van	

																																																								

	
256	Art.	269	e.v.	Strafwetboek.	
257	Art.	17	Koninklijk	besluit	van	29	oktober	2015	tot	wijziging	van	artikel	17	van	het	koninklijk	besluit	van	9	juni	
1999	houdende	de	uitvoering	 van	de	wet	 van	 30	 april	 1999	betreffende	de	 tewerkstelling	 van	buitenlandse	
werknemers,	BS	9	november	2015,	68012.	
258	 FEDASIL,	 Instructie	 betreffende	 de	 tewerkstelling	 van	 asielzoekers-samenwerking	 tussen	VDAB	 en	 Fedasil,	
februari	 2016,	 zie	 ook	
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/instructie_samenwerking_vdab_20170206.pdf.	
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vreemdelingen	valt.259	De	 toelating	 tot	het	uitoefenen	van	 zelfstandige	beroepsactiviteiten	

door	vreemdelingen	wordt	geregeld	door	de	Wet	van	19	februari	1965.260	

	

126.	 Als	gevolg	van	de	zesde	staatshervorming	zijn	de	gewesten	bevoegd	voor	het	uitreiken	

van	 beroepskaarten. 261	 Aanvragers	 moeten	 hun	 aanvraag	 tot	 het	 bekomen	 van	 een	

beroepskaart	 richten	 aan	 de	 dienst	 Economische	 Migratie	 van	 het	 bevoegde	 gewest.	

Voorlopig	heeft	het	Vlaams	Gewest	nog	geen	eigen	regelgeving	uitgevaardigd	met	betrekking	

tot	de	beroepskaarten	waardoor	de	oude	regeling	vooralsnog	blijft	gelden.		

	

127.	 De	beroepskaart	wordt	net	zoals	de	arbeidskaart	gekoppeld	aan	het	verblijfsrecht.	De	

bevoegde	 overheid	 kan	 slechts	 een	 beroepskaart	 afgeven	 wanneer	 de	 vreemdeling	 een	

verblijfs-	of	vestigingsvergunning	heeft	bekomen.262	Wanneer	de	verblijfsvergunning	wordt	

ingetrokken,	vervalt	eveneens	de	geldigheid	van	de	beroepskaart.263	Er	bestaan	echter	ook	

heel	 wat	 vrijstellingen	 voor	 bepaalde	 categorieën	 vreemdelingen.	 De	 rechtspraak	 heeft	

geoordeeld	 dat	 wanneer	 een	 bevel	 om	 het	 grondgebied	 te	 verlaten	 werd	 gegeven,	 ook	

rekening	moet	gehouden	worden	met	de	beslissing	in	verband	met	de	beroepskaart.264	

	

128.	 De	beroepskaart	 is	een	persoonlijke	toelating	en	kan	niet	aan	derden	overgedragen	

worden.	De	beroepskaart	bevat	nauwkeurige	omschrijvingen	van	de	toegelaten	activiteiten	

en	 eventueel	 de	 voorwaarden	 waaraan	 deze	 uitoefening	 is	 onderworpen.265	 Wanneer	 de	

																																																								

	
259	Art.	1	Beroepskaartenwet.	
260	 Wet	 van	 19	 februari	 1965	 betreffende	 de	 uitoefening	 van	 de	 zelfstandige	 beroepsactiviteiten	 der	
vreemdelingen,	BS	26	februari	1965,	2007.	(Verder:	Beroepskaartenwet)	
261	Bijzondere	wet	van	6	januari	2014	met	betrekking	tot	de	Zesde	Staatshervorming,	BS	31	januari	2014,	8641.	
262	Art.	4,	§1	Beroepskaartenwet.	
263	Art.	4,	§3	Beroepskaartenwet.	
264	RvS	20	december	1996,	nr.	63.778.	
265	Art.	3,	§1	Beroepskaartenwet.	
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verkrijger	zijn	activiteiten	zou	willen	wijzigen,	moet	opnieuw	een	aanvraag	worden	ingediend	

voor	deze	nieuwe	soort	activiteiten.266	

	

129.	 De	maximale	duurtijd	van	de	beroepskaart	bedraagt	maximaal	vijf	jaar,	maar	na	het	

verstrijken	ervan	kan	de	geldigheidsduur	worden	hernieuwd.267	

	

130.	 Wanneer	 de	 vreemdeling	 niet	 beschikt	 over	 een	 verblijfsrecht	 in	 België,	 kan	 de	

aanvraag	 om	 een	 beroepskaart	 te	 bekomen	 alsnog	 ingediend	 worden	 bij	 de	 Belgische	

diplomatieke	post	in	het	land	van	herkomst.	In	dit	geval	moet	de	activiteit	een	economische	

meerwaarde	bieden	voor	België	(	Deze	bevoegdheid	is	overgedragen	naar	de	gewesten	sinds	

de	zesde	staatshervorming),	die	kan	bestaan	uit	bv.	nuttige	investeringen,	het	scheppen	van	

werkgelegenheid,	het	bevorderen	van	de	export…268	

2.2. Zelfstandige	activiteit	als	kandidaat-vluchteling	

131.	 Zoals	 reeds	 aangehaald	 moeten	 kandidaat-vluchtelingen	 beschikken	 over	 een	

beroepskaart	vooraleer	zij	van	start	kunnen	gaan	als	zelfstandige.269	Op	dit	moment	van	de	

asielprocedure	 is	 het	 verblijfsrecht	 nog	 heel	 precair,	 waardoor	 vereist	 wordt	 dat	 een	

bedrijfsplan	 wordt	 voorgelegd	 en	 verder	 mag	 de	 geplande	 activiteit	 geen	 buitensporige	

investeringen	mag	vereisen.	Daarbij	geldt	nog	een	extra	inhoudelijk	onderzoek,	waarbij	het	

recht	 op	 verblijf,	 het	 naleven	 van	 de	 reglementaire	 verplichtingen	 en	 het	 belang	 van	 het	

project	 voor	 Vlaanderen	 wordt	 nagegaan.	 Dit	 belang	 wordt	 beoordeeld	 in	 termen	 van	

economisch	nut.270	De	gewestelijke	dienst	 Economische	Migratie	neemt	op	basis	 van	deze	

inhoudelijke	criteria	een	beslissing.	Wanneer	een	aanvraag	geweigerd	wordt,	kan	een	nieuwe	

aanvraag	 pas	 na	 een	 periode	 van	 twee	 jaar	 ingediend	worden.	Dit	 geldt	 niet	wanneer	 de	

weigering	het	gevolg	is	van	niet-ontvankelijkheid	van	de	aanvraag.	

																																																								

	
266	Art.	5,	§1	Beroepskaartenwet.	
267	Art.	3,	§§2	en	3	Beroepskaartenwet.	
268	Art.	6	Beroepskaartenwet,	zie	ook	het	Koninklijk	Besluit	van	2	augustus	1985	houdende	de	uitvoering	van	de	
Beroepskaartenwet,	BS	24	september	1985,	13668.	
269	Art.	10	Beroepskaartenwet.	
270	Zie	http://www.werk.be/online-diensten/beroepskaarten/administratieve-afhandeling.	
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3. Vrijwillige	activiteiten	

3.1. Algemeen	

132.	 De	regeling	betreffende	het	vrijwilligerswerk	wordt	vastgelegd	door	de	algemene	zgn.	

Vrijwilligerswet.271	 Deze	 wet	 werd	 gewijzigd	 om	 inhoudelijk	 meer	 afstemming	 met	

vreemdelingen	 te	 kunnen	 bereiken.	 Vanaf	 nu	 is	 expliciet	 geregeld	 welke	 vreemdeling	

vrijwilligerswerk	 mag	 doen.	 Naast	 deze	 federale	 wet,	 is	 er	 ook	 een	 Vlaams	 Decreet	

Vrijwilligerswerk	dat	een	aantal	bijkomende	voorwaarden	oplegt	voor	vrijwilligerswerk	in	het	

domein	Welzijn,	Volksgezondheid	en	Gezin.272		

	

133.	 Vrijwilligerswerk	wordt	gedefinieerd	als	elke	activiteit	die	onbezoldigd	en	onverplicht	

wordt	verricht	ten	behoeve	van	één	of	meer	personen,	andere	dan	degene	die	de	activiteit	

verricht,	van	een	groep	of	organisatie	of	van	de	samenleving	als	geheel.	Deze	activiteit	wordt,	

los	 van	 enig	 familieverband,	 uitgevoerd	 zonder	 arbeidsovereenkomst,	 dienstencontract	 of	

statutaire	aanstelling.273	

	

134.	 Voor	 de	 wetswijziging	 van	 2014	 kon	 een	 kandidaat-vluchteling	 of	 iedere	 andere	

vreemdeling	niet	aan	de	slag	als	vrijwilliger	zonder	de	juiste	arbeidskaart.	Vrijwillige	arbeid	

viel	 nl.	 onder	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Wet	 van	 30	 april	 1999	 betreffende	 de	

tewerkstelling	van	buitenlandse	werknemers,	waardoor	een	expliciete	toelating	noodzakelijk	

was.274	Onder	deze	situatie	was	er	veel	onduidelijkheid	over	de	vraag	of	alle	vreemdelingen	

vrijwilligerswerk	mochten	verrichten,	of	enkel	diegene	met	een	onbeperkt	verblijfsrecht	en	

die	bijgevolg	vrijgesteld	waren	van	de	verplichting	over	een	arbeidskaart	te	beschikken.	De	

wetgever	 was	 daarom	 van	 oordeel	 dat	 het	 beter	 zou	 zijn	 om	 de	 verplichting	 voor	 de	

																																																								

	
271	Wet	van	3	juli	2005	betreffende	de	rechten	van	vrijwilligers,	BS	29	augustus	2005,	37309,	gewijzigd	door	de	
wet	van	22	mei	2014	tot	wijziging	van	de	wet	van	3	juli	2005	betreffende	de	rechten	van	vrijwilligers	wat	het	
toegankelijk	maken	van	vrijwilligerswerk	voor	vreemdelingen	betreft,	BS	18	juni	2014,	45910.	
272	 Decr.Vl.	 van	 3	 april	 2009	 betreffende	 het	 georganiseerde	 vrijwilligerswerk	 in	 het	 beleidsdomein	Welzijn,	
Volksgezondheid	en	Gezin,	BS	19	september	2009,	62496.	
273	Art.	3	Vrijwilligerswet.	
274	Art.	1	wet	van	30	april	1999.	
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vreemdeling	om	te	beschikken	over	een	arbeidskaart	voor	vrijwilligerswerk,	op	te	heffen.275	

De	 integratie	 van	 vluchtelingen	 zou	 volgens	 onderzoek	 ook	 vlotter	 verlopen	 naarmate	

vluchtelingen	aan	de	slag	gaan	als	vrijwilliger.	De	beeldvorming	rond	vluchtelingen	door	de	

lokale	bevolking	wordt	na	een	aantal	vrijwillige	activiteiten	ook	bijgeschaafd	in	positieve	zin.276	

	

135.	 Onder	 de	 huidige	 regeling	 worden	 vreemdelingen	 voor	 wat	 betreft	 het	

vrijwilligerswerk	 uitgesloten	 van	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 wet	 van	 30	 april	 1999	

betreffende	 de	 tewerkstelling	 van	 buitenlandse	werknemers.	 Dit	 houdt	 ook	 in	 dat	 ze	 zijn	

uitgesloten	van	de	uitvoeringsbesluiten	van	de	wetten	die	de	arbeidskaarten	regelen.277		

	

Hierbij	gelden	echter	twee	-niet	cumulatieve-	voorwaarden.	Ten	eerste	moet	de	vreemdeling	

beschikken	 over	 een	 verblijfstitel	 of	 verblijfsdocument	 toegekend	 krachtens	 de	

Vreemdelingenwet.278	 Wanneer	 dit	 (nog)	 niet	 het	 geval	 is,	 kunnen	 vreemdelingen	 die	

begunstigde	zijn	van	de	materiële	opvang279,	zoals	bedoeld	in	de	opvangwet,	aan	de	slag	als	

vrijwilliger.	Bij	deze	tweede	voorwaarde	geldt	als	uitzondering	de	minderjarigen	die	illegaal	

met	hun	ouders	op	het	grondgebied	verblijven	en	van	wie	de	staat	van	behoeftigheid	door	

een	OCMW	werd	vastgesteld.	

	

136.	 Hieruit	 volgt	 dat	 vreemdelingen	 zonder	 wettig	 verblijf	 en	 die	 bijgevolg	 geen	 recht	

hebben	op	materiële	opvang,	niet	aan	de	slag	kunnen	als	vrijwilliger	in	ondergeschikt	verband	

overeenkomstig	de	uitsluitingen	zoals	opgenomen	in	de	vrijwilligerswet.	De	vrijwilligerswet	

heeft	mensen	zonder	wettig	verblijf	niet	uitgesloten	van	het	toepassingsgebied	van	de	wet,	

waardoor	een	arbeidskaart	of	vrijstelling	ervan	noodzakelijk	zou	zijn	om	aan	de	slag	te	kunnen	

als	 vrijwilliger	 in	 ondergeschikt	 verband.	 Aangezien	 de	 mogelijkheid	 niet	 bestaat	 voor	

																																																								

	
275	Parl.St.	Kamer,	2010-11,	doc	nr.	1071/001.	
276	L.	HELDERS,	“Niet	meer	van	deze	tijd,	vrijwilligerswerk	binnen	de	vluchtelingensector”,	Vakbl.	Soc	Werk	2016,	
17,	6.	
277	Art.	9,	§2	Vrijwilligerswet.	
278	Art.	9,	§2,	1°	Vrijwilligerswet.	
279	Art.	9,	§2,	2°	Vrijwilligerswet,	j°	art.	60	Opvangwet.	
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personen	 zonder	wettig	 verblijf	 om	 een	 arbeidskaart	 aan	 te	 vragen,	 worden	 zij	 technisch	

gezien	uitgesloten	van	de	mogelijkheid	om	vrijwilligerswerk	 te	verrichten	 in	ondergeschikt	

verband.	Mijns	 inziens	 sluit	dit	de	mogelijkheid	echter	niet	uit	om	aan	de	 slag	 te	gaan	als	

vrijwilliger,	maar	dan	zonder	enige	vorm	van	ondergeschiktheid.	Aangezien	de	beoordeling	

van	ondergeschiktheid	een	feitenkwestie	is,	is	enige	voorzichtigheid	hierbij	aangewezen.		

3.2. Cumulatie	met	andere	rechtsposities	

3.2.1. Vrijwillige	activiteiten	en	activiteiten	als	werknemer	of	

zelfstandige	

137.	 Wanneer	 de	 vreemdeling	 in	 loondienst	 is	 van	 een	 werkgever	 of	 als	 zelfstandige	

onderworpen	 is	 aan	 de	 RSZ,	 is	 het	 mogelijk	 dat	 de	 werknemer	 of	 zelfstandige	 naast	 zijn	

hoofdactiviteiten	 een	 vrijwillige	 activiteit	 uitoefent.	 Hierbij	 mag	 de	 regeling	 van	 de	

arbeidskaarten	of	beroepskaarten	niet	uit	het	oog	verloren	worden.	

3.2.2. Vrijwillige	activiteiten	en	leefloon	

138.	 In	 principe	 kunnen	 de	 vergoedingen	 die	 een	 vrijwilliger	 ontvangt,	 gecombineerd	

worden	met	het	leefloon.280	Een	van	de	voorwaarden	om	recht	te	hebben	op	een	leefloon	van	

het	 OCMW,	 is	 de	 werkwilligheidsvereiste.	 De	 arbeidsrechtbank	 van	 Brussel281	 heeft	

geoordeeld	dat	de	aanvrager	 van	het	 leefloon	niet	 voldoet	 aan	de	werkwilligheidsvereiste	

wanneer	het	vrijwilligerswerk	een	alibi	 is	om	geen	bezoldigd	werk	te	moeten	zoeken	of	 te	

moeten	 aanvaarden.	 Vrijwilligerswerk	 aanvaarden	 voor	 een	 vzw	 kan	 geen	 bewijs	 van	

werkwilligheid	 inhouden.	 Zie	 meer	 over	 maatschappelijke	 integratie	 en	 leefloon	 van	

kandidaat-vluchtelingen	in	randnummer	150.		

3.2.3. Vrijwillige	activiteiten	en	dagvergoedingen	

139.	 Kandidaat-vluchtelingen	 die	 aanspraak	 maken	 op	 dagvergoedingen,	 kunnen	 deze	

behouden	wanneer	ze	vrijwillige	activiteiten	uitvoeren.	De	voorwaarde	is	dat	de	kandidaat-

vluchtelingen	 deze	 activiteiten	 op	 voorhand	 melden	 bij	 Fedasil,	 waarna	 de	 mogelijkheid	

bestaat	dat	het	vrijwilligerswerk	beperkt	of	verboden	wordt.	Een	tweede	mogelijkheid	bestaat	

erin	dat	Fedasil	de	cumulatie	met	de	dagvergoedingen	beperkt	of	verbiedt	in	het	geval	van	

																																																								

	
280	Art.	16	Vrijwilligerswet.	
281	Arbrb.	Brussel,	20	september	2001.	
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misbruik,	 nl.	 dat	 de	 activiteit	 geen	 vrijwilligerswerk	 blijkt	 te	 zijn	 of	 het	 niet	 gaat	 om	 een	

activiteit	die	naar	aard,	duur	of	frequentie	geen	activiteit	is	die	gewoonlijk	door	vrijwilligers	

wordt	uitgeoefend.282	

3.2.4. Vrijwillige	activiteiten	en	werkloosheidsuitkeringen	

140.	 De	 vrijwilligerswet	 bepaalt	 dat	 een	uitkeringsgerechtigde	werkloze	 vrijwilligerswerk	

kan	 uitoefenen	 met	 behoud	 van	 uitkeringen.283	 Hiervoor	 moet	 de	 vrijwilliger	 eerst	 een	

voorafgaandelijke	schriftelijke	melding	indienen	bij	het	werkloosheidsbureau	van	de	RVA.	De	

directeur	van	het	werkloosheidsbureau	heeft	een	aantal	mogelijkheden	om	de	uitoefening	

van	de	activiteit	met	behoud	van	uitkeringen,	te	verbieden	of	voorwaarden	op	te	leggen.	Ten	

eerste	bestaat	deze	mogelijkheid	in	het	geval	dat	deze	activiteit	niet	de	kenmerken	vertoont	

van	 vrijwilligerswerk	 zoals	 bedoeld	 in	 de	 vrijwilligerswet.	 Ten	 tweede	 kan	 de	 directeur	

ingrijpen	wanneer	de	vrijwillige	activiteiten	niet	of	niet	 langer	de	kenmerken	vertonen	van	

een	 activiteit	 die	 in	 het	 verenigingsleven	 gewoonlijk	 door	 vrijwilligers	 wordt	 verricht.	 Ten	

slotte	kan	de	directeur	maatregelen	nemen	wanneer	zou	blijken	dat	de	vrijwillige	activiteiten	

de	beschikbaarheid	voor	de	arbeidsmarkt	van	de	vrijwilliger	zou	verminderen.284	

	

141.	 Het	Werkloosheidsbesluit	voert	eveneens	een	aantal	andere	toepassingsvoorwaarden	

in	met	betrekking	tot	de	combinatie	van	werkloosheidsuitkeringen	en	vrijwillige	activiteiten.	

In	 het	 kader	 van	 deze	masterproef	 volstaat	 het	 om	 te	 verwijzen	 naar	 de	 desbetreffende	

bepaling.285	

3.2.5. Vrijwillige	activiteiten	en	arbeidsongeschiktheid	

142.	 Vrijwillige	 activiteiten	 worden	 niet	 beschouwd	 als	 werkzaamheden,	 waardoor	 ook	

cumul	mogelijk	is	met	uitkeringen	die	voortvloeien	uit	arbeidsongeschiktheid.	Hiervoor	moet	

																																																								

	
282	Zie	http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/arbeidskaarten-
beroepskaart/vrijwilligerswerk/wie-kan-vrijwilligerswerk-doen.	
283	Art.	13	Vrijwilligerswet.	
284	Art.	13,	1°	-	3°	Vrijwilligerswet.		
285	Art.	18	Ministrieel	Besluit	van	26	november	1991	houdende	toepassingsregelen	van	de	
werkloosheidsreglementering,	BS	25	januari	1992,	1593.	
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de	 adviserende	 geneesheer	 vaststellen	 dat	 de	 activiteit	 verenigbaar	 is	 met	 de	 algemene	

gezondheidstoestand	van	de	betrokkene.286	

3.3. Kandidaat-vluchtelingen	

143.		 Overeenkomstig	de	Opvangwet	van	12	januari	2007,	hebben	kandidaat-vluchtelingen	

recht	op	opvang.	Hierdoor	kunnen	kandidaat-vluchtelingen	vrijwilligerswerk	uitoefenen	op	

grond	 van	 de	 tweede	 uitzondering	 die	 de	 wetswijziging	 ingevoegd	 heeft	 bij	 de	

Vrijwilligerswet.287	

4. Informele	sector	

144.	 Een	groot	deel	van	de	kandidaat-vluchtelingen	gaat	aan	de	slag	in	de	informele	sector.	

Deze	situatie	verandert	niet	na	een	eventuele	erkenning	van	de	kandidaat-vluchtelingen:	deze	

erkenning	blijkt	geen	toegangsticket	te	zijn	voor	de	reguliere	arbeidsmarkt.288	

	

Een	ander	onderzoek289	gebaseerd	op	diepte-interviews	bij	asielzoekers	in	het	illegale	circuit,	

wijst	op	een	groot	aantal	kandidaat-vluchtelingen	die	actief	zijn	in	de	informele	arbeidsmarkt.	

Hierbij	 laat	 het	 onderzoek	 gekende,	 gevoelige	 sectoren	 zoals	 de	 transportsector	 of	 de	

schoonmaaksector	buiten	beschouwing.		

	

Ten	eerste	blijkt	uit	het	onderzoek	dat	asielzoekers	en	erkende	vluchtelingen	vaak	bereid	zijn	

om	kwalitatief	minder	goede	jobs	en	lage	lonen	te	aanvaarden,	uit	vrees	om	nergens	anders	

werk	te	vinden.	Het	maakt	hen	hierbij	niet	uit	of	zij	al	dan	niet	tewerkgesteld	worden	met	een	

arbeidsovereenkomst.	

	

Ten	tweede	stelden	de	onderzoekers	vast	dat	het	bestaan	van	een	informele	economie	het	

uiteindelijk	mogelijk	maakt	voor	de	(kandidaat-)vluchtelingen	om	een	gezin	te	starten	en	te	

																																																								

	
286	Art.	15	Vrijwilligerswet	j°	art.	100,	§1	Ziekteverzekeringswet.	
287	Art.	9,	§2,	1°	Vrijwilligerswet.	
288	J.	GEETS,	F.	PAUWELS,	J.	WETS,	M.	LAMBERTS	en	C.	TIMMERMAN,	“Nieuwe	migranten	op	de	arbeidsmarkt”,	
Over.	werk,	2007,	1	47-57.	
289	S.	REZAEI,	M.	GOLI,	C.	DANA,	“An	empirical	study	of	the	underground	economy	in	the	Kingdom	of	Belgium”,	

Int.	J.	Business	and	Globalisation,	2013,	afl.11,	p.159-170.	
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voorzien	in	financiële	behoeften,	al	dan	niet	onterecht,	met	het	behoud	van	sociale	bijstand.	

De	 maatregelen	 die	 ingevoerd	 werden	 om	 kandidaat-vluchtelingen	 die	 een	 professionele	

activiteit	uitoefenen,	bijdragen	te	laten	betalen	voor	de	materiële	opvang	die	zij	ontvangen	in	

het	begin	van	de	asielprocedure,	werken	mijns	inziens	eerder	afradend	om	op	zoek	te	gaan	

naar	 werk	 in	 de	 formele	 economie.	 Auteur	 B.	 GABRIËLS	 bevestigde	 tevens	 tijdens	 een	

interview	dat	verschillende	van	zijn	contactpersonen-asielzoekers	de	voorkeur	verlenen	aan	

een	job	in	de	informele	economie,	eventueel	gecombineerd	met	onterecht	verkregen	sociale	

bijstandsuitkeringen.	Ondanks	 alle	 controles	 door	 de	 sociale	 inspectie,	 bv.	 in	 de	 gevoelige	

sectoren	en	op	de	 seizoensarbeid	 en	het	 LIMOSA-systeem,	blijft	 zwartwerk	 een	belangrijk	

pijnpunt	bij	asielzoekers	of	erkende	vluchtelingen.		

Afdeling	4. Sociale	zekerheid	

1. Voor	wachtperiode	arbeidskaarten/beroepskaarten	

145.	 Wanneer	de	wachtperiode	van	vier	maanden	om	een	arbeidskaart	aan	te	vragen	nog	

niet	 verstreken	 is,	 kunnen	 kandidaat-vluchtelingen	 nog	 geen	 professionele	 activiteiten	

uitvoeren.	 Bijgevolg	 wordt	 de	 toegang	 tot	 de	 sociale	 zekerheid	 in	 grote	 mate	 beperkt.	

Kandidaat-vluchtelingen	kunnen	in	deze	stand	van	de	asielprocedure	nog	niet	rekenen	op	de	

bescherming	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag,	 waaronder	 inbegrepen	 het	 niet-

discriminatiebeginsel290	 van	 vluchtelingen	 t.o.v.	 nationale	 onderdanen	 voor	wat	 betreft	 de	

sociale	rechten	en	plichten	(zie	verder	nr.	163).		

	

146.	 Kandidaat-vluchtelingen	 die	 louter	 beschikken	 over	 een	 attest	 van	 immatriculatie,	

kunnen	ook	niet	genieten	van	gewaarborgde	gezinsbijslag.	Dit	is	het	gevolg	van	een	gewijzigde	

visie	van	FAMIFED,	waardoor	kandidaat-vluchtelingen	nu	eerst	moeten	gemachtigd	worden	

om	in	België	te	verblijven.	Volgens	FAMIFED	volstaat	een	attest	van	immatriculatie	hiertoe	

niet.	Deze	stelling	werd	recentelijk	bevestigd	door	het	Arbeidshof	van	Brussel.291	

																																																								

	
290	Art.	24	Vluchtelingenverdrag.	
291	Arbh.	Brussel	12	januari	2017,	2015/AB/867.	
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2. Na	wachtperiode	arbeidskaarten/beroepskaarten	

147.	 Over	het	algemeen	verschilt	de	positie	van	asielzoekers	die	aan	het	werk	zijn	en	dus	

socialezekerheidsbijdragen	betalen,	niet	met	de	positie	van	erkende	vluchtelingen	die	aan	de	

slag	zijn	en	dezelfde	bijdragen	betalen.	Het	volstaat	dan	ook	om	te	verwijzen	naar	afdeling	

4.3.2	met	betrekking	tot	de	sociale	zekerheidspositie	van	erkende	vluchtelingen.	Hieronder	

komen	twee	discussiepunten	aan	bod.		

2.1. Werkloosheidsuitkeringen	

148.	 Eenmaal	de	kandidaat-vluchtelingen	de	wachtperiode	doorlopen	hebben,	kunnen	ze	

aan	de	slag	als	werknemer	wanneer	zij	een	arbeidskaart	C	hebben	verkregen	(zie	randnummer	

122).	Deze	regeling,	die	vervat	ligt	in	de	Wet	van	9	juni	1999,	is	recenter	dan	de	regeling	van	

de	 werkloosheidsverzekering,	 waardoor	 er	 een	 aantal	 onzekerheden	 ontstonden.	 In	 de	

rechtsleer	en	rechtspraak	is	o.m.	discussie	ontstaan	over	de	al	dan	niet	toelaatbaarheid	van	

kandidaat-vluchtelingen	tot	de	regeling	van	de	werkloosheidsverzekering.		

	

149.	 De	werkloosheidsverzekering	voorziet	dat	de	vreemde	werknemers	slechts	toegelaten	

worden	tot	het	recht	op	uitkeringen,	indien	zij	voldoen	aan	de	wetgeving	die	betrekking	heeft	

op	 vreemdelingen	 en	 aan	 deze	 die	 betrekking	 hebben	 op	 de	 tewerkstelling	 van	 vreemde	

arbeidskrachten.292	 Zowel	 de	 verblijfstitels	 als	 de	 arbeidskaarten	moeten	 dus	 voorzien	 zijn	

vooraleer	het	recht	op	werkloosheidsuitkeringen	kan	ontstaan.	Volgens	de	RVA	voldeed	de	

tewerkstelling	 van	 kandidaat-vluchtelingen	 voor	 de	 invoering	 van	 de	 regeling	 van	 de	

arbeidskaarten	 echter	 niet	 aan	 de	 wetgeving	 met	 betrekking	 tot	 de	 tewerkstelling	 van	

vreemdelingen,	waardoor	ze	geen	werkloosheidsuitkeringen	toekende. 293	De	vroegere	RVA-

instructies	 sloten	 kandidaat-vluchtelingen	 expliciet	 uit	 van	 de	 werkloosheidsregelingen.	

Volgens	 het	Arbeidshof	 van	Brussel	 daarentegen,	 kan	het	 beschikken	over	 een	 voorlopige	

arbeidskaart	geen	reden	zijn	om	werkloosheidsuitkeringen	te	weigeren.294	Daarbij	komt	dat	

het	Hof	van	Cassatie	geoordeeld	heeft	dat	kandidaat-vluchtelingen	geen	beroep	kunnen	doen	

																																																								

	
292	Art.	43,	§1	Werkloosheidsbesluit.	
293	H.	CROISIAU,	“Kandidaat-vluchtelingen	en	hun	rechten	op	werkloosheidsuitkeringen:	gekortwiekt	door	het	
Hof	van	Cassatie	of	net	(nog)	niet?”,	Soc.	Kron.	2004,	07.	
294	Arbh.	Brussel,	26	maart	1998,	onuitg.	
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op	 het	 Vluchtelingenverdrag,	 waardoor	 ze	 ook	 geen	 recht	 hebben	 op	

werkloosheidsuitkeringen.	 Dit	 attest	 werd	 fel	 betwist	 in	 de	 rechtsleer295	 en	 de	 RVA	 heeft	

ondertussen	haar	beleid	aangepast,	waardoor	vluchtelingen	evenzeer	beroep	kunnen	doen	

op	de	regeling	van	de	werkloosheidsuitkeringen,	indien	zij	voldoen	aan	de	voorwaarden.		

2.2. Recht	op	steun	van	het	OCMW	uitgesloten	

150.	 Sinds	de	inwerkingtreding	van	de	opvangwet	in	2007	hebben	kandidaat-vluchtelingen	

recht	op	een	vrij	uitgebreide	materiële	steun	(zie	randnummer	103).	De	vraag	die	hierbij	kan	

gesteld	worden	is	of	kandidaat-vluchtelingen	deze	materiële	steun	kunnen	combineren	met	

een	leefloon.	Met	de	invoering	van	de	Opvangwet	is	ook	de	bevoegdheid	van	de	OCMW’s296	

om	opvang	te	verlenen	aan	vluchtelingen,	verdwenen.	

	

151.	 Wanneer	 de	 instelling	 die	 instaat	 voor	 de	 opvang	 van	 kandidaat-vluchtelingen	 een	

verplichte	plaats	van	inschrijving	toegewezen	heeft	aan	vluchtelingen,	kunnen	zij	geen	beroep	

doen	op	maatschappelijke	dienstverlening	bij	het	OCMW.297	Dit	valt	te	verklaren	door	het	feit	

dat	een	kandidaat-vluchteling	in	principe	wordt	ingeschreven	bij	een	opvangplaats	en	niet	in	

een	gemeente,	waardoor	geen	enkel	OCMW	bevoegd	kan	zijn	om	steun	te	verlenen.298	Het	

Hof	van	Cassatie	bevestigt	de	stelling	waarbij	OCMW’s	niet	bevoegd	zijn	om	steun	te	verlenen	

aangezien	enkel	Fedasil	materiële	hulp	kan	verstrekken.	 In	het	geval	waarin	de	kandidaat-

vluchteling	weigert	om	de	opvang	door	Fedasil	te	aanvaarden,	heeft	hij	geen	recht	meer	op	

steun.299		

	

152.	 In	 de	 gevallen	 waarin	 kandidaat-vluchtelingen	 de	 schrapping	 vragen	 van	 de	

toewijzingen	 aan	 een	 asielcentrum,	 vervalt	 het	 recht	 op	 steun.	 Hoewel	 de	 kandidaat-

vluchteling	in	deze	gevallen	wordt	ingeschreven	in	het	wachtregister	van	de	gemeente	en	dus	

																																																								

	
295	D.	TORFS,	“Rechtspraak:	Maatschappelijke	dienstverlening	aan	vreemdelingen”,	Soc.	Kron.	2015,	02.	
296	 Organieke	 wet	 van	 8	 juli	 1976	 betreffende	 de	 openbare	 centra	 voor	 maatschappelijk	 welzijn	 (Vlaamse	
Gemeenschap),	BS	5	augustus	1976,	9786.	
297	Art.	57ter	OCMW-wet.	
298	Arbh.	Brussel	28	juni	2011,	T.Vreemd.	2012,	nr.	1,	30.	
299	Cass.	15	juni	2009,	J.T.T.	2009,	324.	
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het	OCMW	bevoegd300	wordt	om	over	te	gaan	tot	maatschappelijke	dienstverlening,	voldoen	

zij	nog	niet	aan	de	voorwaarden	van	artikel	1	van	de	OCMW-wet.	Dit	artikel	houdt	in	dat	de	

maatschappelijke	dienstverlening	tot	doel	heeft	om	iedereen	de	mogelijkheid	te	bieden	om	

een	menswaardig	bestaan	te	leiden.	De	kandidaat-vluchteling	heeft	in	deze	gevallen	echter	

de	 materiële	 steun	 van	 Fedasil	 –die	 volstaat	 om	 een	 menswaardig	 bestaan	 te	 leiden-	

geweigerd.	Op	die	manier	is	niet	voldaan	aan	de	voorwaarden	in	artikel	1	van	de	OCMW-wet,	

aangezien	het	recht	op	een	equivalent	leefloon	een	residuair	recht	is.301	

Hoofdstuk	2. Rechtspositie	erkende	vluchteling	in	België	

Afdeling	1. Procedurele	elementen		

1. De	erkenning	als	vluchteling		

1.1. Van	 verblijf	 van	 onbepaalde	 duur	 naar	 verblijf	 van	

bepaalde	duur	

153.	 Voorheen	verkregen	vluchtelingen	steeds	een	verblijf	voor	onbepaalde	duur	wanneer	

de	erkenning	eenmaal	toegekend	werd.	Door	een	recente	wetswijziging302	werd	deze	regeling	

ongedaan	gemaakt	en	wordt	een	beperkt	verblijfsrecht	van	vijf	jaar	voorzien.303	Tijdens	deze	

periode	ontvangen	erkende	vluchtelingen	niet	langer	automatisch	een	B	kaart	voor	het	verblijf	

aangezien	deze	kaart	gekoppeld	is	aan	het	onbeperkte	verblijfsrecht.	Sinds	de	wetswijziging	

krijgen	vluchtelingen	een	verblijfskaart	A.		

	

154.	 Uit	de	parlementaire	voorbereiding	blijkt	dat	het	de	bedoeling	was	van	de	wetgever	

om	het	recht	op	verblijf	voor	vluchtelingen	gedurende	de	eerste	vijf	jaar	expliciet	afhankelijk	

te	maken	van	de	situatie	van	het	 land	van	herkomst.304De	wetgever	bevestigt	de	juridische	

geldigheid	 van	 deze	 wetswijziging.	 Ten	 eerste	 verwijst	 de	 wetgever	 naar	 het	

																																																								

	
300	D.	TORFS,	“Rechtspraak:	Maatschappelijke	dienstverlening	aan	vreemdelingen”,	Soc.	Kron.	2015,	02.	
301	Arbh.	Antwerpen	20	december	2011,	AR	2011/AA/424,	onuitg.	
302	Art.	7	wet	van	1	juni	2016	tot	wijziging	van	de	wet	van	15	december	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	28	juni	2016.	
303	Art.	49,	§1,	tweede	lid	Vreemdelingenwet.	
304	Parl.St,	Kamer,	2015-16,	21	maart	2016,	nr.	1730/001.	
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Vluchtelingenverdrag305,		dat	geen	expliciete	bepaling	bevat	met	betrekking	tot	de	duur	van	

de	vluchtelingenstatus.	Ten	tweede	bevat	de	Erkenningsrichtlijn306	enkel	een	minimumnorm	

met	betrekking	tot	het	verblijf	van	erkende	vluchtelingen.	Artikel	24307	voorziet	namelijk	dat	

aan	personen	met	een	vluchtelingenstatus	een	verblijfstitel	moet	worden	verstrekt	die	ten	

minste	 drie	 jaar	 geldig	 is.	 Deze	 titel	 kan	worden	 verlengd,	 tenzij	 dwingende	 redenen	 van	

nationale	veiligheid	of	openbare	orde	zich	daartegen	verzetten.		

	

De	Raad	van	State	heeft	er	in	het	wetgevend	advies308	op	gewezen	dat	de	beperking	in	tijd	van	

het	verblijfsrecht	niet	mag	leiden	tot	een	beperking	van	de	rechten	waarop	deze	personen	op	

grond	 van	 hun	 vluchtelingenstatus	 aanspraak	 kunnen	maken.	 De	wetgever	 garandeert	 de	

overeenstemming	van	het	wetsontwerp	met	het	recht	op	toegang	tot	werk309,	 toegang	tot	

sociale	 voorzieningen310	 en	 gezondheidszorg,	 die	 gegarandeerd	 worden	 door	 de	

Erkenningsrichtlijn.	

1.2. Verblijf	van	onbepaalde	duur	na	vijf	jaar	

155.	 Na	afloop	van	een	periode	van	vijf	jaar	na	de	indiening	van	de	asielaanvraag,	wordt	de	

erkende	 vluchteling	 tot	 een	 verblijf	 van	 onbeperkte	 duur	 toegelaten,	 tenzij	 de	

vluchtelingenstatus	ondertussen	werd	ingetrokken	of	opgeheven.311	Na	deze	periode	van	vijf	

jaar,	verkrijgt	de	erkende	vluchteling	een	B	kaart.		

																																																								

	
305	Verdrag	van	Genève	betreffende	de	status	van	vluchtelingen	van	28	juli	1951,	United	Nations	Treaty	Series,	
vol.	189,	13,	gewijzigd	door	het	Protocol	van	New	York	van	31	januari	1967,	United	Nations	Treaty	Series,	vol.	
606,	267.	
306	Richtl.Raad	nr.	2011/95/EU,	13	december	2011	inzake	normen	voor	de	erkenning	van	onderdanen	van	derde	
landen	 of	 staatlozen	 als	 personen	 die	 internationale	 bescherming	 genieten,	 voor	 een	 uniforme	 status	 voor	
vluchtelingen	of	voor	personen	die	in	aanmerking	komen	voor	subsidiaire	bescherming,	en	voor	de	inhoud	van	
de	verleende	bescherming	(herschikking),	Pb.	L.	20	december	2011,	afl.	337,	3.	
307	Art.	14	Erkenningsrichtlijn.	
308	RvS,	13	januari	2016,	758/4	advies	nr.	58.	
309	Art.	26	Erkenningsrichtlijn.	
310	Art.	29	Erkenningsrichtlijn.	
311	Art.	49,	§1,	tweede	lid	Vreemdelingenwet.	
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2. Intrekking	en	opheffing	vluchtelingenstatus	

156.	 De	 Vreemdelingenwet312	 bepaalt	 dat	 de	 minister	 of	 zijn	 gemachtigde	 tijdens	 de	

beperkte	 duur	 van	 het	 verblijf	 van	 de	 vreemdeling	 op	 elk	 moment	 kan	 vragen	 aan	 de	

Commissaris-generaal	 voor	de	Vluchtelingen	en	de	 Staatlozen	de	 vluchtelingenstatus	 in	 te	

trekken,	wanneer	deze	niet	meer	voldoet	aan	de	voorwaarden	in	de	definitie	van	het	concept	

vluchteling	 in	 het	 Vluchtelingenverdrag.	 Deze	 mogelijkheid	 bestaat	 evenzeer	 wanneer	 de	

vluchteling	een	gevaar	vormt	voor	de	samenleving	of	als	er	redelijke	gronden	bestaan	om	hem	

te	beschouwen	als	een	gevaar	voor	de	nationale	veiligheid.313	

	

Indien	een	beslissing	tot	intrekking	wordt	overwogen,	zal	het	CGVS	de	vluchteling	uitnodigen	

voor	 een	 interview.	 Hierbij	 verkrijgt	 de	 vluchteling	 de	 mogelijkheid	 om	 enige	 nieuwe	 en	

relevante	elementen	met	betrekking	tot	zijn	status	als	vluchteling	naar	voor	te	brengen.	Tegen	

een	eventuele	beslissing	staat	beroep	open	bij	de	Raad	voor	Vreemdelingenbetwistingen.314	

	

157.	 De	 minister	 of	 zijn	 gemachtigde	 kan	 na	 de	 intrekking	 of	 opheffing	 van	 de	

vluchtelingenstatus,	 de	 vreemdeling	 verwijderen	 van	 het	 grondgebied.315	 Het	 beginsel	 van	

non-refoulement	 blijft	 onverminderd	 gelden.	 De	 DVZ	 kan	 in	 een	 bevel	 betekenen	 om	 het	

grondgebied	te	verlaten	en	zo	een	einde	stellen	aan	het	recht	op	verblijf.316	

Afdeling	2. Recht	op	tewerkstelling	

1. Arbeidskaart	

158.	 Vanaf	8	juli	2016	worden	erkende	vluchtelingen	vrijgesteld	van	arbeidskaarten.317	Dit	

is	een	gevolg	van	de	invoering	van	een	verblijf	van	beperkte	duur	met	verblijfkaart	A.		

																																																								

	
312	Art.	49,	§2	Vreemdelingenwet.	
313	Art.	55/3/1	Vreemdelingenwet.	
314	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	74.	
315	Art.	49,	§3	Vreemdelingenwet.	
316	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	74.	
317	Art.	2,	lid	1,	5°	KB	9	juni	1999.	
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2. Arbeidsbemiddeling	

2.1. Akkoord	Fedasil	–	VDAB	

159.	 Uit	het	akkoord	blijkt	dat	zowel	Fedasil	en	de	VDAB	de	focus	leggen	op	werk	als	sleutel	

tot	 de	 integratie	 van	 erkende	 vluchtelingen	 in	 onze	 maatschappij.	 Specifiek	 voor	 deze	

doelgroep	zal	de	VDAB318	zich	focussen	op	een	versnelde	activering	richting	de	arbeidsmarkt	

door	 o.m.	 opleidingen	 te	 voorzien	 en	 werkgevers	 te	 informeren	 over	 wetgeving	 en	

mogelijkheden	tot	tewerkstelling	van	erkende	vluchtelingen.	

2.2. Focus	op	werk	en	integratie	t.o.v.	beperkte	duur	verblijf	

160.	 Uit	 het	 voorgaande	 blijkt	 dat	 er	 heel	 wat	 initiatieven	 bestaan	 om	 erkende	

vluchtelingen	 op	 weg	 te	 helpen	 naar	 werk	 en	 op	 die	 manier	 ook	 naar	 integratie.	 De	

wetswijziging	van	2016	die	de	duur	van	het	verblijfsrecht	van	erkende	vluchtelingen	wijzigt	

van	 onbepaald	 naar	 automatisch	 tijdelijk,	 lijkt	 tegenstrijdig	met	 de	 gedachte	 om	 erkende	

vluchtelingen	zo	snel	mogelijk	te	integreren	in	de	maatschappij.	

3. Beroepskaart	voor	de	zelfstandige	activiteit	van	vreemdelingen	

161.	 Net	 zoals	 erkende	 vluchtelingen	 vrijgesteld	 worden	 van	 arbeidskaarten,	 kunnen	

erkende	vluchtelingen	ook	zonder	beroepskaart	aan	de	slag	met	een	zelfstandige	activiteit.319	

4. Vrijwillige	activiteiten	

162.	 Erkende	vluchtelingen	zijn	normaal	gezien	steeds	in	het	bezit	van	een	verblijfstitel	of	

verblijfsdocument.	Wanneer	eenmaal	het	tijdelijke	verblijfsrecht	van	5	jaar	wordt	toegekend,	

verkrijgen	zij	een	elektronische	A	kaart.	In	het	geval	waarin	het	verblijfsrecht	van	onbepaalde	

duur	wordt,	verkrijgen	zij	een	elektronische	B	kaart.	Om	deze	reden	is	de	vrijstelling	van	de	

vereiste	 om	 over	 een	 arbeidskaart	 te	 beschikken	 van	 toepassing,	 waardoor	 erkende	

vluchtelingen	zonder	administratieve	formaliteiten	aan	de	slag	kunnen	als	vrijwilliger.320	

																																																								

	
318	Zie	http://www.integratie-
inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Integratie%20via%20werk_VDAB.pdf	
319	Art.	1,	4°	Koninklijk	besluit	van	3	februari	2003	tot	vrijstelling	van	bepaalde	categorieën	van	vreemdelingen	
van	 de	 verplichting	 houder	 te	 zijn	 van	 een	 beroepskaart	 voor	 de	 uitoefening	 van	 een	 zelfstandige	
beroepsactiviteit,	BS	4	maart	2003,	10517.	
320	Art.	9,	§2	Vrijwilligerswet.		
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Afdeling	3. Sociale	zekerheid	

1. Niet-discriminatiebeginsel	

163.	 De	erkenning	als	vluchteling	werkt	declaratief.	Dit	wil	zeggen	dat	vluchtelingen	vanaf	

dat	moment	beroep	kunnen	doen	op	de	rechten	en	plichten	die	in	het	Vluchtelingenverdrag	

vervat	 liggen.321	 Dit	 heeft	 als	 gevolg	 dat	 het	 niet-discriminatiebeginsel	 vanaf	 dat	 ogenblik	

begint	 te	 werken.	 Erkende	 vluchtelingen	 worden	 op	 het	 vlak	 van	 sociale	 zekerheid	 en	

arbeidswetgeving	 in	 principe	 volledig	 gelijkgesteld	met	 nationale	 onderdanen.	 Inhoudelijk	

vermeldt	het	artikel	expliciet	een	aantal	bepalingen	met	betrekking	tot	arbeidswetgeving.	Het	

gaat	 o.m.	 over	 de	 bepalingen	 inzake	 het	 minimumloon,	 arbeidsduur,	 vakantie,	

minimumleeftijd,	 opleidingen	 en	 ook	 alle	 aanspraken	 die	 voortvloeien	 uit	 collectieve	

arbeidsovereenkomsten.	 Daarnaast	 omvat	 het	 niet-discriminatiebeginsel	 alle	 beschikbare	

Belgische	 takken	 van	 de	 sociale	 zekerheid	 en	 sociale	 bijstand.	 Ten	 derde	mogen	 erkende	

vluchtelingen	 evenmin	 uitgesloten	 worden	 van	 het	 toepassingsgebied	 van	 eventuele	

internationale	of	bilaterale	overeenkomsten	met	betrekking	tot	de	handhaving	van	verkregen	

rechten	op	het	gebied	van	sociale	zekerheid.322	

	

164.	 De	enige	voorwaarde	die	hierbij	geldt,	is	dat	de	erkende	vluchteling	‘regelmatig’	op	het	

grondgebied	 van	 de	 lidstaat	 moet	 verblijven.	 Volgens	 auteur	 GOODWIN-GILL	 houdt	 het	

regelmatig	karakter	van	het	verblijf	in	dat	er	een	zekere	graad	van	vestiging	en	duurtijd	aan	

het	verblijf	is	gekoppeld.323	Het	Hof	van	Cassatie	heeft	daarentegen	een	eigen,	internrechtelijk	

begrip	aan	het	concept	verbonden	dat	uitgaat	van	de	bedoelingen	van	de	verdragsluitende	

staten,	nl.	dat	het	verblijf	regelmatig	is	wanneer	zij	er	verblijven	overeenkomstig	de	nationale	

wet,	zonder	dat	dit	verblijf	is	onderworpen	aan	voorwaarden	inzake	duur.324	Dankzij	dit	arrest	

zal	 de	 recente	wetswijziging	 die	 het	 verblijf	 van	 erkende	 vluchtelingen	 in	 eerste	 instantie	

																																																								

	
321	Art.	48	Vreemdelingenwet.		
322	Art.	24,	3°	Vluchtelingenverdrag.	
323	G.S.	GOODWIN-GILL,	“The	Continuing	Relevance	Of	International	Refugee	Law	In	A	Globalized	World”,	Hum.	
Rts.	L.	Rev.	2015,	19.	
324	Cass.	16	april	1984,	T.V.R.	1985,	83-85.	
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tijdelijk	maakt	 (zie	 randnummer	153),	geen	 invloed	hebben	op	de	 toepasbaarheid	van	het	

niet-discriminatiebeginsel.	

2. Plaats	van	tewerkstelling	

165.	 De	 onderwerping	 aan	 de	 Belgische	 sociale	 zekerheid	 gebeurt	 op	 basis	 van	 het	

werklandbeginsel,	waarbij	de	plaats	van	tewerkstelling	als	uitgangspunt	wordt	gebruikt.325	Alle	

erkende	vluchtelingen	die	in	België	in	dienst	zijn	van	een	in	België	gevestigde	werkgever	of	

verbonden	 zijn	 aan	 een	 in	 België	 gevestigde	 exploitatiezetel,	 vallen	 dus	 onder	 het	

toepassingsgebied	van	de	Belgische	sociale	zekerheid	sensu	lato.		

	

166.	 Voor	wat	betreft	erkende	vluchtelingen	die	een	zelfstandige	activiteit	uitoefenen,	geldt	

eenzelfde	 regel:	 de	 wetgeving	 van	 de	 staat	 waar	 de	 beroepsactiviteiten	 worden	 verricht,	

ongeacht	 de	 nationaliteit,	 is	 van	 toepassing.	 Eenieder	 die	 in	 België	 een	 beroepsbezigheid	

uitoefent	 uit	 hoofde	waarvan	 hij	 niet	 door	 een	 arbeidsovereenkomst	 of	 door	 een	 statuut	

verbonden	is,	wordt	door	de	Belgische	sociale	zekerheid	beschouwd	als	een	zelfstandige.326	

3. Geneeskundige	verzorging	en	arbeidsongeschiktheid	

3.1. Recht	op	geneeskundige	verzorging	

167.	 Het	niet-discriminatiebeginsel	van	het	Vluchtelingenverdrag	vindt	ook	uitwerking	in	de	

Belgische	 regeling	 voor	 het	 recht	 op	 geneeskundige	 verstrekkingen.	 De	 wet	 maakt	 geen	

onderscheid	 tussen	 Belgen	 en	 erkende	 vluchtelingen	 of	 andere	 vreemdelingen.	 Deze	

voorziening	kan	ook	beschouwd	worden	als	een	omzetting	naar	Belgisch	recht	van	artikel	30	

van	de	Erkenningsrichtlijn.327	Voor	wat	betreft	de	(on)mogelijkheid	om	terugbetalingen	van	

verstrekkingen	in	het	buitenland	te	verkrijgen,	zie	randnummer	280.	

	

																																																								

	
325	 Art.	 3	 Wet	 van	 27	 juni	 1969	 tot	 herziening	 van	 de	 Besluitwet	 van	 28	 december	 1944	 betreffende	 de	
maatschappelijke	zekerheid	voor	werknemers,	B.S.	2	juli	1981.	
326	Art.	3	K.B.	nr.	38	van	27	juli	1967	houdende	inrichting	van	het	sociaal	statuut	der	zelfstandigen,	BS	29	juli	
1967.	
327	Art.	30,	1		Erkenningsrichtlijn.	
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168.	 Zoals	steeds,	zijn	de	rechthebbenden	de	werknemers	of	zelfstandigen	die	door	de	RSZ-

wet328	 verplicht	 aansluiting	 moeten	 hebben	 met	 een	 verzekering	 voor	 geneeskundige	

verzorging.	De	wet	voorziet	eveneens	expliciet	aansluiting	voor	niet-begeleide	minderjarige	

vreemdelingen	om	te	vermijden	dat	zij	tussen	de	mazen	van	het	net	zouden	vallen.329	Voor	

kinderen	die	als	personen	ten	laste	van	de	gerechtigde	worden	beschouwd,	geldt	eveneens	

een	recht	op	geneeskundige	verstrekkingen.330		

	

169.	 Het	 recht	 op	 geneeskundige	 verstrekkingen	 wordt	 echter	 gekoppeld	 aan	 het	

verblijfsrecht	van	de	vreemdeling.	Zo	worden	personen	die	minder	dan	drie	maanden	in	België	

mogen	 verblijven,	 uitgesloten	 van	 de	 regeling.331	 Deze	 uitzondering	 wordt	 dan	 weer	

getemperd	 door	 een	 uitvoeringsbesluit332	 dat	 kandidaat-vluchtelingen,	 van	 wie	 de	

asielaanvraag	ontvankelijk	werd	verklaard	door	de	DVZ,	vrijstelt	van	de	verblijfsvoorwaarden.		

3.2. Arbeidsongeschiktheid	

170.	 Net	 zoals	 bij	 de	 regeling	 van	 de	 geneeskundige	 verstrekkingen,	 voorziet	 de	

ziekteverzekeringswet	geen	onderscheid	tussen	Belgen	en	vreemdelingen	voor	wat	betreft	de	

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.	 Er	 kunnen	 echter	 wel	 een	 aantal	 problemen	 rijzen	

specifiek	voor	erkende	vluchtelingen,	specifiek	voor	wat	betreft	de	wachttijd	en	het	bedrag	

van	de	uitkeringen.		

	

171.	 Ten	eerste	kan	de	wachttijd333	van	6	maanden	waarin	120	arbeids-	of	gelijkgestelde	

dagen	 moeten	 verricht	 worden,	 voor	 een	 hindernis	 zorgen.	 Ziekte	 in	 het	 begin	 van	 de	

activiteiten	als	werknemer	of	zelfstandige,	kan	ervoor	zorgen	dat	de	erkende	vluchteling	geen	

																																																								

	
328	 Art.	 32	 Gecoördineerde	wet	 van	 14	 juli	 1994	 betreffende	 de	 verplichte	 verzekering	 voor	 geneeskundige	
verzorging	en	uitkeringen	(Ziekteverzekeringswet),	BS	27	augustus	1994,	21524.	
329	Art.	32,	22°	Ziekteverzekeringswet.	
330	Art.	32,	23°	Ziekteverzekeringswet,	j°	123,	3°	KB	3	juli	1996.	
331	Art.	32,	15°	Ziekteverzekeringswet,	j°	128quinquies,	§1	KB	3	juli	1996.	
332	Art.	128quinquies,	§1	Koninklijk	Besluit	van	3	juli	1996	tot	uitvoering	van	de	wet	betreffende	de	verplichte	
verzekering	voor	geneeskundige	verzorging	en	uitkeringen,	BS	31	juli	1996,	20285.	
333	Art.	128,	§1	Ziekteverzekeringswet.	
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recht	 heeft	 op	 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.	 Erkende	 vluchtelingen	 kunnen	 hun	

activiteiten	die	ze	in	het	land	van	herkomst	hebben	verricht,	niet	als	arbeidsdagen	inbrengen.	

	

172.	 Ten	tweede	wordt	de	grootte	van	het	bedrag,	zoals	vaker	het	geval	is	bij	de	berekening	

van	 socialezekerheidsprestaties,	 berekend	op	basis	 van	het	 aantal	 gezinsleden	dat	 zich	op	

hetzelfde	adres	gevestigd	heeft. 334	Voor	erkende	vluchtelingen	van	wie	de	gezinsleden	thuis	

gebleven	 zijn,	 kan	 de	 arbeidsongeschiktheidsuitkering	 terugvallen	 naar	 40%	 van	 het	

referentieloon.	

4. Arbeidsongevallen	en	beroepsziekten	

173.	 De	 arbeidsongevallenregeling	 en	 de	 beroepsziekteregeling	 hanteren	 niet	 de	

nationaliteit	als	uitgangspunt,	maar	wel	de	onderwerping	als	werknemer	aan	de	RSZ-wet.335	

Voor	 erkende	 vluchtelingen	 betekent	 dit	 dat	 zij,	 net	 als	 Belgen,	 onderworpen	 zijn	 aan	 de	

bepalingen	van	beide	wetten.		

5. Werkloosheidverzekering	

174.	 In	theorie	kunnen	erkende	vluchtelingen	zich	net	zoals	Belgen	en	andere	buitenlanders	

laten	 inschrijven	 als	 werkzoekende.	 Voor	 beide	 categorieën	 dienen	 de	

toelaatbaarheidsvereisten336	 en	de	 toekenbaarheidsvereisten337	 vervuld	 te	 zijn.	De	erkende	

vluchtelingen	 kennen	 een	 specifieke	 migratieachtergrond,	 waardoor	 hier	 een	 aantal	

problemen	kunnen	optreden.	

	

175.	 Een	 eerste	 hindernis	 bij	 het	 verkrijgen	 van	 het	 recht	 op	 werkloosheidsuitkeringen	

betreft	het	doorlopen	van	de	wachttijd338.	Daarnaast	kunnen	buitenlandse	prestaties	enkel	in	

rekening	 worden	 gebracht	 indien	 zij	 binnen	 de	 grenzen	 van	 bilaterale	 en	 internationale	

																																																								

	
334	Art.	93	Ziekteverzekeringswet.	
335	Art.	1	Arbeidsongevallenwet	van	10	april	1971,	BS	24	april	1971,	5201;	j°	art.	2,	§1,	1°	wetten	van	3	juni	1970	
betreffende	de	preventie	van	beroepsziekten	en	de	vergoeding	van	de	schade	die	uit	die	ziekten	voortvloeit,	
gecoördineerd	op	3	juni	1970,	BS	27	augustus	1970,	8712.	
336	Art.	30	e.v.	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
337	Art.	44	e.v.	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
338	Art.	30	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
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verdragen	 uitgevoerd	 zijn.339	 Voorlopig	 kunnen	 enkel	 onderdanen	 van	 Algerije,	 Bosnië-

Herzegovina,	Montenegro,	Kosovo,	Macedonië,	San	Marino	en	Turkije340	341	in	het	buitenland	

vervulde	 arbeid	 in	 rekening	 brengen	 als	 arbeidstijd	 in	 de	 zin	 van	 de	

werkloosheidsreglementering.	Het	is	ook	mogelijk	voor	erkende	vluchtelingen	om	activiteiten	

die	zij	in	staten	hebben	verricht	waarmee	België	verdragspartij	is,	in	rekening	te	brengen	als	

arbeidstijd.		

	

Ten	tweede	vereist	de	werkloosheidsreglementering	sinds	9	november	2016342	dat	de	erkende	

vluchteling	bijkomstig	nog	activiteiten	als	werknemer	heeft	verricht	krachtens	de	Belgische	

regeling	gedurende	minstens	drie	maanden. 343	Deze	bijkomende	voorwaarde	kaderde	in	een	

besparingsoperatie.	

6. Rust-	en	overlevingspensioenen	

176.	 Voor	 erkende	 vluchtelingen	 gelden	 dezelfde	 voorwaarden	 als	 voor	 Belgen	 om	 een	

pensioenuitkering	 te	 bekomen.	 De	 werknemer	 die	 in	 België	 te	 werk	 gesteld	 werd	 ter	

uitvoering	van	enige	arbeidsovereenkomst344	of	de	zelfstandige345	die	zijn	activiteiten	in	België	

heeft	uitgeoefend,	heeft	recht	op	pensioenuitkeringen.	Deze	redenering	wordt	bevestigd	door	

																																																								

	
339	Art.	37,	§2	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
340	http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31	
341	Y.	JORENS,	“Sociale	Zekerheid”,	Adm.	Wegwijz.	Voor	Vreemd.	Vluchtel.	Migr.	2005,	71.	
342	Koninklijk	Besluit	van	11	september	2016	tot	wijziging	van	de	artikelen	36,	37,	38,	42,	42bis,	48,	118,	130,	153	
van	het	koninklijk	besluit	van	25	november	1991	houdende	de	werkloosheidsreglementering	en	tot	invoeging	
van	een	artikel	139/1	in	hetzelfde	besluit,	tot	invoeging	van	een	artikel	3/1	in	het	koninklijk	besluit	van	2	juni	
2012	tot	uitvoering	van	Hoofdstuk	6	van	de	wet	van	12	april	2011	houdende	aanpassing	van	de	wet	van	1	februari	
2011	houdende	verlenging	van	de	crisismaatregelen	en	uitvoering	van	het	 interprofessioneel	akkoord,	en	tot	
uitvoering	van	het	compromis	van	de	Regering	met	betrekking	tot	het	ontwerp	van	interprofessioneel	akkoord	
en	 tot	 invoeging	 van	 een	 artikel	 5/1in	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 9	 januari	 2014	 betreffende	 de	
ontslagcompensatievergoeding,	met	 het	 oog	 op	 besparingen	 en	 anti-misbruik	 bepalingen,	BS	 20	 september	
2016,	63550.	
343	Art.	37,	§2	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
344	 Art.	 1	 Koninklijk	 Besluit	 nr.	 50	 van	 24	 oktober	 1967	 betreffende	 het	 rust-	 en	 overlevingspensioen	 voor	
werknemers,	BS	27	oktober	1967,	11246.	
345	 Art.	 1	 Koninklijk	 Besluit	 nr.	 72	 van	 10	 november	 1967	 betreffende	 het	 rust-	 en	 overlevingspensioen	 der	
zelfstandigen,	BS	10	november	1967,	11840;	j°	art.	1	Koninklijk	Besluit	nr.	38	van	27	juli	1967	houdende	inrichting	
van	het	sociaal	statuut	der	zelfstandigen,	BS	29	juli	1967,	8071.		
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het	 algemene	 niet-discriminatiebeginsel346	 van	 Belgen	 ten	 opzichte	 van	 vluchtelingen	

betreffende	de	sociale	wetgeving.	

	

177.	 Bij	 de	 berekening	 van	 de	 pensioenen	 ontstaan	 geen	 noemenswaardige	 problemen	

wanneer	de	erkende	vluchteling	reeds	(deels)	een	carrière	in	het	land	van	herkomst	achter	de	

rug	heeft.	De	Belgische	pensioenregeling	gaat	ervan	uit	dat	 in	deze	gevallen	de	persoon	 in	

beide	landen	een	gedeeltelijk	pensioen	kan	bekomen.	347	348			

7. Gezinsbijslagen	

178.	 Het	criterium	om	recht	te	hebben	op	een	vorm	van	gezinsbijslag,	hangt	niet	af	van	de	

nationaliteit,	maar	wel	(voornamelijk)	van	de	plaats	van	tewerkstelling349.	In	2014350	werden	

echter	ook	nieuwe	verblijfsvoorwaarden	gekoppeld	aan	het	recht	op	kinderbijslag.	Erkende	

vluchtelingen	die	tewerkgesteld	zijn	en	gevestigd	zijn	in	België,	hebben	in	principe	recht	op	

kinderbijslag.	 De	 gezinsbijslag	 kan	 evenwel	 gecombineerd	 worden	 met	

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,	werkloosheidsuitkeringen	of	pensioenen.		

	

179.	 Zelfstandige	erkende	vluchtelingen	kunnen	eveneens	recht	hebben	op	bijslagen	indien	

ze	 bijdragen	 betalen	 overeenkomstig	 de	 bepalingen	 i.v.m.	 de	 sociale	 zekerheid	 van	

zelfstandigen.351	

	

180.	 Vanaf	 1	 januari	 2019	 zal	 de	 Vlaamse	 overheid	 de	 regie	 en	 uitbetaling	 van	 de	

kinderbijslag	overnemen	van	FAMIFED.	De	huidige	regeling	zal	grote	wijzigingen	ondergaan,	

																																																								

	
346	Art.	24	Vluchtelingenverdrag.	
347	Art.	10bis,	§1,	2°	KB	nr.	50	betreffende	het	rust-	en	overlevingspensioen.	
348	 Y.	 JORENS,	De	 rechtspositie	 van	 niet-EU-onderdanen	 in	 het	 Europees	 socialezekerheidsrecht,	 Brugge,	 die	
Keure,	1997,	70-73.	
349	Art.	1/1,	1°	Algemene	Kinderbijslagwet	van	19	december	1939,	BS	22	december	1939.	
350	Wet	van	4	april	2014	tot	wijziging	van	de	samengeordende	wetten	van	19	december	1939	betreffende	de	
kinderbijslag	voor	loonarbeiders,	BS	5	mei	2014,	36144.	
351	Art.	1/1,	2°	Algemene	Kinderbijslagwet	van	19	december	1939,	BS	22	december	1939,	8702,	j°	art.	20,	§1	KB	
nr.	38	houdende	het	sociaal	statuut	van	zelfstandigen.	
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waardoor	voor	het	bestek	van	deze	masterproef	niet	zal	ingegaan	worden	op	de	details	van	

deze	bestaande	regeling.	

8. Sociale	minimumvoorzieningen	

181.	 Naast	de	 sociale	 verzekeringen	die	 via	het	normale	bijdragensysteem	werken,	 kent	

België	een	groot	aantal	voorzieningen	die	bepaalde	risico’s	dekken	waarvan	de	uitkeringen	

niet	 afhankelijk	 zijn	 van	 de	 bijdragen.	 Deze	 uitkeringen	 worden	 gefinancierd	 door	

gemeenschapsmiddelen,	waardoor	deze	niet	automatisch	open	staan	voor	elke	vreemdeling	

die	al	dan	niet	op	het	Belgisch	grondgebied	verblijft.352	

	

182.	 Volgens	een	onderzoek	van	S.	CARPENTIER353	blijkt	dat	vluchtelingen	die	éénmaal	in	

het	 systeem	 van	 de	 sociale	 bijstand	 verzeild	 raken,	 over	 het	 algemeen	moeilijk	 terug	 een	

plaats	in	de	reguliere	arbeidsmarkt	vinden.	Ze	zijn	dan	ook	oververtegenwoordigd	in	de	cijfers	

van	de	leeflonen	van	het	OCMW,	vergeleken	met	andere	categorieën	vreemdelingen.	Verder	

concludeert	 CARPENTIER	 dat	 wanneer	 vluchtelingen	 één	 keer	 genoten	 hebben	 van	 de	

prestaties	van	de	sociale	bijstand,	zij	ook	sneller	opnieuw	(moeten)	kunnen	terugvallen	op	dit	

vangnet.	 Hieronder	 volgt	 een	 bespreking	 van	 de	 belangrijkste	 onderdelen	 van	 de	 sociale	

minimumvoorzieningen	die	al	dan	niet	beschikbaar	zijn	voor	erkende	vluchtelingen.	

8.1. Maatschappelijke	integratie	-	leefloon	

183.	 Het	recht	op	maatschappelijk	integratie,	waaronder	het	leefloon,	wordt	geregeld	door	

de	 wet	 van	 2002	 betreffende	 het	 recht	 op	 maatschappelijke	 integratie.354	 Onder	 de	

gerechtigden	van	het	recht	op	maatschappelijke	integratie	vallen	personen	met	een	Belgische	

nationaliteit,	maar	de	wet	voorziet	ook	een	expliciete	bepaling	voor	erkende	vluchtelingen355	

en	personen	die	de	subsidiaire	beschermingsstatus	genieten356.	Daarnaast	moeten	de	erkende	

																																																								

	
352	S.	BOUCKAERT,	“Sociale	Minimumvoorzieningen”,	AMV		2012,	62,	47.	
353	S.	CARPENTIER,	Lost	in	Transition?	Essays	on	the	Socio-Economic	Trajectories	of	Social	Assistance	Beneficiairies	
in	Belgium,	Antwerpen,	onuitg.	proefschrift,	2016,	12.	
354	Wet	van	26	mei	2002	betreffende	het	recht	op	maatschappelijke	integratie,	BS	37	juli	2002,	33610.	
355	Art.	3,	3°,	vijfde	streepje	wet	maatschappelijke	integratie.	
356	Art.	3,	3°,	zesde	streepje	wet	maatschappelijke	integratie,	n.a.v.	een	recente	wetswijziging	in	juli	2016.	
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vluchtelingen	 meerderjarig357	 zijn,	 niet	 over	 toereikende	 bestaansmiddelen358	 beschikken,	

werkbereid359	zijn	en	voldoen	aan	de	verblijfsvoorwaarden360	die	de	wet	vooropstelt.		

	

184.	 De	 invulling	 van	 de	 voorwaarde	 ‘werkelijke	 verblijfplaats	 in	 België’	 wordt	 geregeld	

door	het	KB	betreffende	het	algemeen	reglement	maatschappelijke	integratie. 361	Iedereen	die	

gewoonlijk	 en	 bestendig	 (legaal!)	 op	 het	 grondgebied	 verblijft,	 zelfs	 als	 hij	 niet	 over	 een	

woonst	beschikt	of	niet	is	ingeschreven	in	de	bevolkingsregisters,	wordt	geacht	zijn	werkelijke	

verblijfplaats	in	België	te	hebben.	De	eis	om	een	regelmatig	verblijf	te	hebben	in	België	werd	

aangevochten,	 maar	 werd	 bevestigd	 door	 de	 arbeidsrechtbank	 van	 Brussel. 362	 De	

verblijfsvoorwaarden	 zijn	 volgens	 de	 rechtbank	 in	 overeenstemming	 met	 Richtlijn	

2004/38/EG	(vrij	verkeer	en	verblijf	in	de	EU)	en	met	het	Handvest	van	de	grondrechten	van	

de	Europese	Unie.	Het	arbeidshof	van	Brussel363	 is	van	oordeel	dat	het	KB	van	11	juli	2002	

geen	extra	voorwaarden	oplegt	om	te	voldoen	aan	het	recht	op	maatschappelijke	integratie.	

Volgens	het	hof	is	het	logisch	dat	personen	die	niet	regelmatig	verblijven	in	België	uitgesloten	

worden	van	het	recht	op	leefloon,	omdat	hun	verblijfssituatie	hoogst	precair	is.		

	

185.	 Vluchtelingen	die	erkend	worden	door	het	Hoog	Commissariaat	voor	de	Vluchtelingen	

van	de	VN,	maar	niet	beschikken	over	een	geldig	verblijfsrecht	in	de	zin	van	art.	49	van	de	

Vreemdelingenwet,	 kunnen	 geen	 aanspraak	 maken	 op	 het	 recht	 op	 maatschappelijke	

integratie.364		

																																																								

	
357	Art.	3,	2°	wet	maatschappelijke	integratie.	
358	Art.	3,	4°	wet	maatschappelijke	integratie.	
359	Art.	3,	5°	wet	maatschappelijke	integratie.	
360	Art.	3,	1°	wet	maatschappelijke	integratie.	
361	 Koninklijk	 Besluit	 van	 11	 juli	 2002	 houdende	 het	 algemeen	 reglement	 betreffende	 het	 recht	 op	
maatschappelijke	integratie,	BS	37	juli	2002,	33622.	
362	 Arbrb.	 Brussel	 13	 januari	 2006,	 A.R.	 nr.	 16.378/08,	 onuitg.	 ;	 j°	 S.	 BOUCKAERT,	 “Sociale	
Minimumvoorzieningen”,	AMV		2012,	62,	56.	
363	 Arbh.	 Brussel	 13	 september	 2006,	 A.R.	 nr.	 46.496,	 onuitg.	 ;	 j°	 S.	 BOUCKAERT,	 “Sociale	
Minimumvoorzieningen”,	AMV		2012,	62,	56.	
364	 Arbrb.	 Brussel,	 18	 oktober	 2006,	 A.R.,	 nr.	 2.182/06,	 onuitg.	 ;	 j°	 S.	 BOUCKAERT,	 “Sociale	
Minimumvoorzieningen”,	AMV		2012,	62,	66.	
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8.2. Maatschappelijke	integratie	-	tewerkstelling	

186.	 Het	 OCMW	 kan	 bij	 deze	 vorm	 van	 maatschappelijke	 integratie	 zelf	 optreden	 als	

werkgever	 of	 op	 zoek	 gaan	 naar	 een	 andere	 geschikte	 werkgever.	 De	 bedoeling	 is	 om	

hulpbehoevende	personen	sneller	 zelf	aan	een	eigen	 inkomen	te	helpen	 in	plaats	van	een	

leefloon	toe	te	kennen.	Dit	recht	op	tewerkstelling	blijft	behouden	zolang	de	betrokkene	niet	

gerechtigd	is	op	een	sociale	uitkering	waarvan	het	bedrag	minstens	gelijk	is	aan	het	bedrag	

van	het	leefloon	waarop	hij	volgens	zijn	categorie	aanspraak	zou	kunnen	maken.365	

	

187.	 Voor	personen	die	 jonger	 zijn	 dan	25	 jaar	 betreft	 deze	 vorm	van	maatschappelijke	

integratie	 overigens	 de	 enige	 mogelijkheid.	 Het	 kan	 bestaan	 in	 de	 vorm	 van	 een	

arbeidsovereenkomst	of	een	geïndividualiseerd	project	voor	maatschappelijke	integratie	dat	

binnen	een	bepaalde	periode	zal	leiden	tot	een	arbeidsovereenkomst.366	

8.3. Gewaarborgde	gezinsbijslag	

188.	 De	gewaarborgde	gezinsbijslag	vormt	een	vangnet	voor	de	erkende	vluchtelingen	die	

niet	 gerechtigd	 zijn	 op	 de	 gezinsbijslag	 onder	 het	 stelsel	 van	 de	 werknemers	 of	 de	

zelfstandigen.	 Iedere	 natuurlijke	 persoon	 die	 in	 België	 verblijft,	 kan	 voor	 de	 kinderen	 die	

uitsluitend	of	hoofdzakelijk	te	zijnen	laste	zijn,	een	aanvraag	indienen	om	de	toekenning	van	

gewaarborgde	gezinsbijslag	te	bekomen.367		

	

189.	 De	termijn	van	vijf	jaar	werkelijk	en	ononderbroken	verblijf	die	normaal	gezien	geldt	

voor	 vreemdelingen	 opdat	 zij	 het	 recht	 op	 gewaarborgde	 gezinsbijslag	 zouden	 kunnen	

uitoefenen,	geldt	niet	voor	erkende	vluchtelingen.	Het	recht	op	gewaarborgde	gezinsbijslag	

ontstaat	op	de	datum	waarop	de	betrokkene	de	hoedanigheid	van	een	erkende	vluchteling	

wordt	toegewezen,	maar	niet	in	de	periode	die	dateert	ervoor,	nl.	tijdens	de	asielprocedure.368	

Kandidaat-vluchtelingen	worden	op	die	manier	uitgesloten	van	het	recht	op	gewaarborgde	

																																																								

	
365	Art.	8	wet	maatschappelijke	integratie.	
366	Art.	6,	§§1-3	wet	maatschappelijke	integratie.	
367	Art.	1	wet	van	20	juli	1971	tot	instelling	van	gewaarborgde	gezinsbijslag,	BS	7	augustus	1971,	9302.	
368	Arbrh.	Brussel	12	april	2002,	J.T.T.	2003,	845,	16,	noot	O.	DE	LEYE.	
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gezinsbijslag.	Voor	het	overige	moeten	de	erkende	vluchtelingen	die	rechthebbende	willen	

worden,	voldoen	aan	de	voorwaarden,	zoals	die	evenzeer	gelden	voor	Belgen.	

	

190.	 De	 gewaarborgde	 gezinsbijslag	 wordt	 slechts	 toegekend	 wanneer	 de	 erkende	

vluchteling	 over	 onvoldoende	 bestaansmiddelen	 beschikt.	 Hierbij	 worden	 alle	

bestaansmiddelen	vanaf	de	in	de	wet	bepaalde	grens,	dus	inclusief	deze	van	de	echtgenoot	of	

persoon	met	wie	de	aanvrager	een	huishouden	vormt,	in	aanmerking	genomen.	

	

191.	 Het	rechtgevend	kind	moet	evenzeer	aan	alle	voorwaarden	voldoen.	Ten	eerste	moet	

het	kind	‘ten	laste’	van	de	aanvrager	zijn,	maar	er	is	geen	bloed-	of	aanverwantschap	vereist.369	

Het	al	dan	niet	ten	laste	zijn	van	de	aanvrager,	houdt	een	feitenkwestie	in.	Zo	beschouwde	de	

arbeidsrechtbank	van	Brussel	de	voorwaarde	voldaan	in	het	geval	van	een	gezin	asielzoekers	

waarbij	 de	 aanvrager	meer	 dan	 de	 helft	 bijdroeg	 in	 het	 onderhoud	 van	 het	 kind.370	 Deze	

redenering	 volgt	 uit	 een	 wettelijk	 vermoeden	 wanneer	 het	 kind	 ingeschreven	 is	 in	 het	

bevolkingsregister	op	hetzelfde	adres	als	dat	van	de	ouders.	Dit	wettelijk	vermoeden	blijft	

gelden	tot	het	tegendeel	bewezen	is.	Dit	geldt	tot	het	tegendeel	bewezen	is.	

	

192.	 Voor	het	rechtgevend	kind	geldt	evenzeer	een	verblijfsvereiste.	In	principe	moet	het	

kind	vijf	 jaar	voorafgaand	aan	de	aanvraag	werkelijk	en	ononderbroken	in	België	verbleven	

hebben.	 Voor	 gezinnen	 die	 op	 de	 vlucht	 zijn	 en	 erkend	 worden,	 zou	 dit	 een	 praktische	

inperking	van	het	recht	op	gewaarborgde	gezinsbijslag	betekenen.	Hierdoor	lijkt	strijdigheid	

met	 art.	 24	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag,	 het	 niet-discriminatiebeginsel,	 niet	 veraf.	 De	

wetgever	heeft	daarom	een	vrijstelling	van	deze	voorwaarde	voorzien	voor	o.m.	vluchtelingen	

en	personen	die	de	subsidiaire	beschermingsstatus	genieten.371	

	

																																																								

	
369	Art.	2,	1°,	a)	wet	gewaarborgde	gezinsbijslag.	
370	Arbrb.	Brussel	3	augustus	2007,	AR	nr.	11.728/09,	onuitg.	
371	Art.	1,	vijfde	lid,	3°	wet	gewaarborgde	gezinsbijslag.	
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8.4. Inkomensgarantie	ouderen	

193.	 De	 inkomensgarantie	 voor	 ouderen	 is	 een	 vangnet	 voor	 personen	 die	 de	

pensioengerechtigde	leeftijd	hebben	bereikt,	maar	die	door	omstandigheden	geen	aanspraak	

kunnen	 maken	 op	 de	 pensioenregeling	 van	 de	 klassieke	 sociale	 zekerheid.	 Deze	

minimumvoorziening	wordt	geregeld	door	de	wet	van	22	maart	2001.372	

	

194.	 Erkende	vluchtelingen	behoren	tot	de	groep	van	vreemdelingen	die	door	de	wet	van	

22	maart	2001	als	gerechtigden	beschouwd	worden	van	het	recht	op	inkomensgarantie	voor	

ouderen.373	Als	voorwaarde	geldt	echter	dat	de	gerechtigde	zijn	hoofdverblijfplaats	in	België	

heeft.	 Een	bepaalde	minimumduur	 van	 verblijf	 is	 niet	 vereist,	maar	het	moet	wel	om	een	

bestendig	 en	 daadwerkelijk	 verblijf	 gaan.	 Alle	 andere	 toekenningsvoorwaarden,	 zoals	

leeftijdsvereiste	 of	 vereiste	 van	 onvoldoende	 bestaansmiddelen,	 gelden	 evenzeer	 voor	

erkende	vluchtelingen	als	voor	Belgen.	

8.5. Tegemoetkomingen	aan	personen	met	een	handicap	

195.	 De	tegemoetkomingen	aan	personen	met	een	handicap	omvatten	drie	elementen	die	

door	 de	 wet	 van	 27	 februari	 1987374	 geregeld	 worden,	 nl.	 de	 inkomensvervangende	

tegemoetkoming,	 de	 integratietegemoetkoming	 en	 de	 tegemoetkoming	 voor	 hulp	 aan	

bejaarden.		

	

196.	 Enkel	 specifieke	 categorieën	 vreemdelingen	 kunnen	 gebruik	 maken	 van	 de	

verschillende	 vormen	 van	 tegemoetkomingen,	 waaronder	 o.m.	 de	 onderdanen	 van	 EU-

lidstaten,	 onderdanen	 van	 EER-lidstaten	 en	 ook	 erkende	 vluchtelingen375.	 Deze	

gelijkschakeling	van	erkende	vluchtelingen	vloeit	voort	uit	het	niet-discriminatiebeginsel	van	

																																																								

	
372	Wet	van	22	maart	tot	instelling	van	een	inkomensgarantie	van	ouderen,	BS	29	maart	2001,	10244.	
373	Art.	4	wet	van	22	maart	2001.	
374	Wet	van	27	 februari	1987	betreffende	de	tegemoetkomingen	aan	personen	met	een	handicap,	BS	1	april	
1987,	4832.	
375	 Arbh.	 Brussel	 11	 mei	 1992,	 Rev.dr.etr.	 1992,	 192	 ;	 T.Vreemd	 1992,	 269	 j°	 S.	 BOUCKAERT,	 “Sociale	
Minimumvoorzieningen”,	AMV		2012,	62,	p.	120.	
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het	Vluchtelingenverdrag.376	Na	een	lange	discussie	in	(inter)nationale	rechtspraak,	werd	het	

personeel	toepassingsgebied	van	de	wet	van	27	februari	1987	uitgebreid	tot	alle	personen	die	

ingeschreven	zijn	als	vreemdeling	in	het	bevolkingsregister.377	

9. Maatschappelijke	dienstverlening	

197.	 Het	recht	op	maatschappelijke	dienstverlening	is	niet	afhankelijk	van	het	bezit	van	de	

Belgische	nationaliteit.	De	OCMW-wet378	voorziet	dit	recht	“aan	eenieder”.	Voor	kandidaat-

vluchtelingen	is	een	uitzondering	voorzien,	nl.	de	regeling	van	de	materiële	opvang	(zie	nr.	

123).	Het	recht	op	maatschappelijke	dienstverlening	omvat	financiële	steun	(in	de	vorm	van	

o.m.	 leefgeld,	 huurtoelage,	 terugbetaling	 van	 energiekosten…)	 en	 sociale	 hulp	

(budgetbegeleiding).	

10. Welzijnszorg	

198.	 In	 tegenstelling	 tot	 de	 bovenvermelde	 sectoren	 van	de	 sociale	 zekerheid	 die	 ofwel	

deels	ofwel	volledig	onder	federale	bevoegdheid	ressorteren,	behoort	het	welzijnsrecht	tot	

de	 exclusieve	 bevoegdheid	 van	 de	 gemeenschappen.	 De	 relevante	 sectoren	 van	 de	

welzijnszorg	voor	erkende	vluchtelingen	zijn	het	minderhedenbeleid,	de	bijzondere	jeugdzorg,	

bijstand	aan	personen	met	een	handicap	en	de	zorgverzekering.379	

Afdeling	4. De	zin	en	onzin	van	een	apart	sociaal	statuut	

1. Voorstel	Bart	De	Wever	

199.	 Tijdens	 het	 hoogtepunt	 van	 de	 migratiecrisis	 in	 2015	 stelde	 NVA-voorzitter	 B.	 DE	

WEVER	 voor	 om	 een	 apart	 sociaal	 statuut	 voor	 vluchtelingen	 in	 te	 voeren.	 De	 erkende	

vluchtelingen	 zouden	 dan	 niet	 meteen	 over	 alle	 sociale	 rechten	 kunnen	 beschikken.	 DE	

WEVER	klaagt	de	toestand	aan	waarbij	vluchtelingen	recht	krijgen	op	verschillende	prestaties	

van	de	sociale	zekerheid	sensu	lato,	met	inbegrip	van	de	sociale	bijstand,	van	zodra	zij	een	

																																																								

	
376	Art.	24	Vluchtelingenverdrag.	
377	Koninklijk	Besluit	van	9	februari	2009	houdende	wijziging	van	koninklijk	besluit	van	17	juli	2006	tot	uitvoering	
van	artikel	4,	§2	van	de	wet	van	27	 februari	1987	betreffende	de	tegemoetkomingen	aan	personen	met	een	
handicap,	BS	6	maart	2009.	
378	 Art.	 1	Organieke	wet	 van	8	 juli	 1976	betreffende	de	openbare	 centra	 voor	maatschappelijk	welzijn,	BS	5	
augustus	1976,	9876.	
379	S.	BOUCKAERT,	“Welzijnszorg”,	AMV		2010,	57,	p.	49.	
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erkenning	hebben	bekomen.380	Na	een	storm	van	kritiek	werd	het	voorstel	van	tafel	geveegd,	

waardoor	 nog	 geen	 concrete	 ideeën	 of	 wetsontwerpen	 besproken	 kunnen	 worden.381	

Hieronder	 volgt	 een	 bespreking	 van	 de	 juridische	 (on)mogelijkheden	 om	 een	 dergelijk	

(hypothetisch)	verschillend	statuut	in	te	voeren.	

2. Verenigbaarheid	met	artikel	24	Vluchtelingenverdrag	

200.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	 schrijft	 voor	 dat	 vluchtelingen	 die	 regelmatig	 op	 hun	

grondgebied	verblijven	op	dezelfde	manier	behandeld	moeten	worden	voor	wat	betreft	de	

arbeidswetgeving	en	de	 sociale	 zekerheid.382	Op	die	manier	hebben	erkende	vluchtelingen	

dezelfde	 rechten	 en	 plichten	 als	 de	 nationale	 onderdanen.	 Het	 Vluchtelingenverdrag	

specifieert	 expliciet	 voor	 welke	 onderdelen	 van	 de	 sociale	 wetgeving	 het	 niet-

discriminatiebeginsel	 van	 toepassing	 is.	 Voor	 een	 inhoudelijke	 ontleding	 van	 het	 niet-

discriminatiebeginsel,	zie	nr.	163.	

	

Een	apart	sociaal	statuut	met	verschillende	rechten	en	plichten	voor	erkende	vluchtelingen	

lijkt	moeilijk	verenigbaar	met	het	niet-discriminatiebeginsel	van	art.	24	Vluchtelingenverdrag.	

Deze	bepaling	voorziet	geen	mogelijkheid	om	(wettelijke)	uitzonderingen	in	te	voeren,	zoals	

de	Grondwet	dat	wel	doet.		

3. Verenigbaarheid	met	grondwettelijk	gelijkheidsbeginsel	

201.	 De	Belgische	Grondwet	verbiedt	in	principe	niet	dat	Belgen	en	vreemdelingen	op	een	

andere	manier	behandeld	worden.	Iedere	vreemdeling	die	zich	op	het	grondgebied	van	België	

bevindt,	geniet	de	bescherming	verleend	aan	personen	en	goederen,	behoudens	de	bij	de	wet	

gestelde	uitzonderingen.383	Volgens	auteur	Y.	JORENS	houdt	deze	bepaling	in	dat	de	gelijke	

behandeling	 van	 vreemdelingen	 en	 Belgen	 vooropstaat,	 maar	 dat	 de	 wetgever	 mogelijke	

uitzonderingen	kan	voorzien	om	een	verschil	in	behandeling	mogelijk	te	maken.	Deze	bepaling	

																																																								

	
380http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-wil-apart-sociaal-statuut-voor-vluchtelingen-video/article-
normal-597605.html,	geraadpleegd	op	24	april	2017.	
381http://www.demorgen.be/binnenland/bakken-kritiek-op-voorstel-de-wever-voor-apart-sociaal-statuut-
vluchtelingen-b5a6bf0e/,	geraadpleegd	op	24	april	2017.	
382	Art.	24	Vluchtelingenverdrag.	
383	Art.	191	Gw.	
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in	de	grondwet	betekent	volgens	de	auteur	niet	dat	elk	wettelijk	onderscheid	gelegitimeerd	

kan	worden,	maar	evenmin	dat	elk	wettelijk	onderscheid	 tussen	Belgen	en	vreemdelingen	

strijdig	zou	zijn	met	de	Grondwet. 384	

	

202.	 Bij	 het	 opstellen	 van	 een	 nieuw	 ‘apart’	 sociaal	 statuut	 voor	 vluchtelingen,	 zal	 dus	

rekening	 moeten	 gehouden	 worden	 met	 artikel	 191	 Gw.	 Hierdoor	 zal	 elke	 specifieke	

wettelijke	uitzondering	moeten	voldoen	aan	de	 legaliteits-	en	proportionaliteitsbeginselen.	

Elk	onderscheid	moet	een	grondige	motivering	bevatten,	rekening	houdend	met	het	doel	en	

de	gevolgen	van	de	maatregel.	

Deel	V. Rechtspositie	personen	met	andere	beschermingsstatuten	

Hoofdstuk	1. Rechtspositie	personen	met	subsidiaire	bescherming	in	België	

Afdeling	1. Procedurele	elementen	

1. De	erkenning	als	subsidiair	beschermde	

1.1. Verblijf	van	bepaalde	duur	

203.	 In	de	eerste	fase	van	het	verblijf	van	de	subsidiaire	beschermde	persoon,	wordt	een	

beperkt	verblijf	 van	één	 jaar	 toegekend.385	Dit	 verblijf	 kan	verlengd	worden,	waardoor	het	

verblijf	twee	jaar	geldig	wordt.	Tijdens	deze	periode	verkrijgen	subsidiair	beschermden	een	

elektronische	A	kaart.		

1.2. Verblijf	van	onbepaalde	duur	

204.	 Na	vijf	jaar	vanaf	de	aanvraag	van	de	bescherming,	wordt	een	verblijf	van	onbeperkte	

duur	toegekend	aan	de	vreemdeling.	Het	verblijf	van	onbeperkte	duur	gaat	in	vijf	jaar	na	de	

indiening	 van	de	 asielaanvraag,	waarbij	 het	 niet	 uitmaakt	 of	 de	 verblijfstitel	 al	 dan	niet	 is	

aangepast.	Het	komt	vaak	voor	dat	vreemdelingen	na	deze	vijf	jaar	nog	in	het	bezit	zijn	van	

een	tijdelijke	verblijfstitel,	aangezien	het	vernieuwen	van	een	verblijfstitel	vaak	heel	wat	tijd	

																																																								

	
384	 Y.	 JORENS,	De	 rechtspositie	 van	 niet-EU	 onderdanen	 in	 het	 Europese	 socialezekerheidsrecht,	 Brugge,	 die	
Keure,	1997,	21.	
385	Art.	49/2,	§2	Vreemdelingenwet.	
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in	beslag	neemt.386	Na	de	toekenning	van	het	verblijfsrecht	van	onbepaalde	duur,	ontvangen	

subsidiair	beschermden	een	elektronische	B	kaart.	

2. Intrekking	en	opheffing	status	subsidiair	beschermde	

205.	 De	minister	of	zijn	gemachtigde	kan	gedurende	het	verblijf	van	beperkte	duur	van	de	

vreemdeling	op	eender	welk	moment	vragen	aan	CGVS	om	de	status	op	te	heffen.387		

	

Ten	 eerste	 bestaat	 deze	mogelijkheid	 in	 de	 gevallen	waarin	 de	omstandigheden	op	 grond	

waarvan	de	subsidiaire	beschermingsstatus	werd	verleend,	niet	langer	bestaan.	Hierbij	zal	het	

CGVS	moeten	nagaan	of	de	verandering	van	omstandigheden	een	voldoende	ingrijpend	en	

niet-voorbijgaand	karakter	heeft	om	het	reële	risico	op	ernstige	schade	weg	te	nemen.388	Het	

CGVS	kan	dus	het	beperkte	verblijfsrecht	intrekken	wanneer	de	omstandigheden	in	het	land	

van	herkomst	in	positieve	zin	zijn	geëvolueerd.	

	

Ten	 tweede	 kan	 het	 CGVS	 de	 subsidiaire	 beschermingsstatus	 intrekken	 wanneer	 de	

vreemdelingen	een	of	meerdere	misdrijven	hebben	gepleegd	die	kunnen	bestraft	worden	met	

een	gevangenisstraf	in	België.389	Het	gaat	hierbij	niet	om	misdrijven	die	een	uitsluitingsgrond	

kunnen	vormen	om	de	subsidiaire	beschermingsstatus	te	verlenen.	Hiervoor	kan	het	CGVS	

een	andere	weigeringsgrond	voorleggen.390	

Afdeling	2. Recht	op	tewerkstelling	

1. Arbeidskaart	

206.	 Personen	 die	 genieten	 van	 subsidiaire	 bescherming	 kunnen	 aan	 de	 slag	 gaan	 als	

werknemer	 indien	 zij	 een	arbeidskaart	C	aanvragen	en	bekomen.391	Voor	een	 inhoudelijke	

bespreking	van	dit	soort	arbeidskaarten,	zie	nr.	122.		

																																																								

	
386	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	53.	
387	Art.	49/2,	§4	Vreemdelingenwet,	j°	art.	57/6,	4°	Vreemdelingenwet.	
388	Art.	55/5	Vreemdelingenwet.	
389	Art.	55/5/1	Vreemdelingenwet.	
390	Art.	55/5/1	j°	art.	55/4,	§1	Vreemdelingenwet,	j°	art.	55/5/1,	§2,	1°	Vreemdelingenwet.	
391	Art.	17,	2°	KB	9	juni	1999.	
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207.	 Vijf	 jaar	 na	 het	 indienen	 van	 de	 asielaanvraag,	 wordt	 een	 onbeperkt	 verblijfsrecht	

toegekend,	met	bijhorende	vreemdelingenkaart	B.	Vanaf	dit	moment	worden	ook	personen	

die	subsidiaire	bescherming	genieten,	vrijgesteld	van	de	verplichting	om	een	arbeidskaart	te	

bezitten.392	

2. Zelfstandige	activiteiten	

208.	 Zoals	reeds	vermeld	in	randnummer	125,	is	de	toelating	om	zelfstandige	activiteiten	

uit	 te	 oefenen	 gebonden	 aan	 de	 beroepskaart.	 Wanneer	 personen	 die	 subsidiaire	

bescherming	genieten	in	eerste	instantie	een	tijdelijk	verblijfsrecht	hebben	bekomen,	moeten	

zij	 een	 beroepskaart	 aanvragen.393	 Eenmaal	 een	 onbeperkt	 verblijfsrecht	werd	 toegekend,	

worden	zij	vrijgesteld	van	de	verplichting	om	eerst	een	beroepskaart	aan	te	vragen	alvorens	

te	kunnen	starten	met	zelfstandige	activiteiten.394	

3. Vrijwillige	activiteiten	

209.	 In	 principe	 beschikken	 personen	 met	 subsidiaire	 bescherming	 steeds	 over	 een	

verblijfstitel	 of	 verblijfsdocument.	Wanneer	 eenmaal	 het	 tijdelijke	 verblijfsrecht	 van	1	 jaar	

wordt	 toegekend,	 verkrijgen	 zij	 een	 elektronische	 A	 kaart.	 In	 het	 geval	 waarin	 het	

verblijfsrecht	van	onbepaalde	duur	wordt,	verkrijgen	zij	een	elektronische	B	kaart.	Om	deze	

reden	 is	 de	 vrijstelling	 van	 het	 vereiste	 om	 over	 een	 arbeidskaart	 te	 beschikken	 van	

toepassing,	 waardoor	 personen	 met	 subsidiaire	 bescherming	 zonder	 administratieve	

formaliteiten	aan	de	slag	kunnen	als	vrijwilliger.395	

Hoofdstuk	2. Niet-begeleide	minderjarige	vluchtelingen	in	België	

Afdeling	1. Verblijfsrecht	

210.	 	De	regeling	van	het	verblijf	voor	niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen	(verder	

afgekort	als	NBMV)	heeft	als	doelstelling	om	een	duurzame	oplossing	voor	minderjarigen	te	

																																																								

	
392	Art.	2,	3°	b)		KB	9	juni	1999.	
393	Art.	1	Beroepskaartenwet.	
394	 Art.	 1,	 3°	 KB	 van	 3	 februari	 2003	 tot	 vrijstelling	 van	 bepaalde	 categorieën	 van	 vreemdelingen	 van	 de	
verplichting	houder	te	zijn	van	een	beroepskaart	voor	de	uitoefening	van	een	zelfstandige	beroepsactiviteit,	BS	
4	maart	2003,	10517.	
395	Art.	9,	§2	Vrijwillgerswet.		



	 102	

bekomen.396		Ten	eerste	is	het	mogelijk	voor	NBMV’s	om	verblijf	te	bekomen	op	basis	van	de	

regeling	van	de	gezinshereniging	(zie	randnummer	230	e.v.).	Een	tweede	mogelijkheid	bestaat	

erin	om	het	kind	terug	te	sturen	naar	het	land	van	herkomst,	mits	daar	voldoende	adequate	

opvang	en	verzorging	aanwezig	is.	Een	derde	optie,	die	in	het	kader	van	deze	masterproef	zal	

besproken	 worden,	 bestaat	 uit	 het	 verlenen	 van	 een	 machtiging	 tot	 verblijf	 in	 België	

overeenkomstig	de	Vreemdelingenwet.397		

	

211.	 Indien	na	onderzoek	door	de	DVZ	blijkt	 dat	de	duurzame	oplossing	 in	 een	bepaald	

concreet	 geval	 eruit	 bestaat	 om	 de	machtiging	 tot	 verblijf	 te	 verlenen	 in	 België,	 geeft	 de	

minister	of	zijn	gemachtigde	een	machtiging	af	die	één	jaar	geldig	is.398	In	ieder	geval	zal	bij	dit	

onderzoek	voorrang	gegeven	moeten	worden	aan	het	belang	van	het	kind	en	aan	de	vrijwaring	

van	de	eenheid	 van	het	 gezin.399	De	 verblijfsprocedure	moet	 schriftelijk	 ingediend	worden	

onder	 begeleiding	 van	 de	 toegewezen	 voogd	 (zie	 randnummer	 38	 i.v.m.	 de	 voogdij	 van	

NBMV).400	 Hierbij	 verkrijgt	 de	 minderjarige	 een	 verblijfstitel	 na	 inschrijving	 in	 het	

vreemdelingenregister,	nl.	kaart	A.		

	

212.	 Na	 het	 verstrijken	 van	 de	 termijn,	 kan	 het	 Bureau	Minderjarigen	 de	 verblijfstitel	 A	

opnieuw	verlengen.	Wanneer	na	afloop	van	een	periode	van	drie	jaar	de	NBMV	opnieuw	een	

verlenging	aanvraagt,	zal	een	machtiging	tot	verblijf	van	onbepaalde	duur	verleend	worden.401	

Deze	machtiging	blijft	ook	gelden	na	het	meerderjarig	worden	van	de	NBMV.		

																																																								

	
396	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	103.	
397	Art.	61/14	e.v.	Vreemdelingenwet.	
398	Art.	61/20	Vreemdelingenwet.	
399	Art.	61/17	Vreemdelingenwet,	 Zie	ook	de	verwijzing	naar	het	verdrag	van	de	Verenigde	Naties	 inzake	de	
Rechten	van	het	Kind	van	20	november	1989	(IVRK).	
400	Art.	62/21	Vreemdelingenwet.	
401	Art.	61/23	Vreemdelingenwet.	
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Afdeling	2. Opvang,	observatie	en	oriëntatie	

213.	 Een	 specifiek	 koninklijk	 besluit402	 regelt	 de	 opvang	 van	 niet-begeleide	minderjarige	

vreemdelingen.	Dit	besluit	voorziet	een	aangepaste	omkadering	gedurende	een	observatie-

en	oriëntatiefase	in	een	aangeduid	centrum.		

Afdeling	3. Tewerkstelling	

214.	 De	tewerkstellingsmogelijkheden	en	–voorwaarden	voor	niet-begeleide	minderjarige	

vluchtelingen	zijn	gelijk	aan	degene	die	van	toepassing	zijn	voor	meerderjarige	vluchtelingen,	

afhankelijk	van	het	moment	in	de	asielprocedure.		

	

215.	 Overeenkomstig	de	Opvangwet	van	12	januari	2007,	hebben	kandidaat-vluchtelingen	

recht	 op	 opvang.	 Hierdoor	 kunnen	 niet-begeleide	 minderjarige	 vreemdelingen	

vrijwilligerswerk	 uitoefenen	 op	 grond	 van	 de	 tweede	 uitzondering	 die	 de	 wetswijziging	

ingevoerd	 heeft	 bij	 de	 Vrijwilligerswet.403	 Voor	 een	 algemene	 bespreking	 van	 het	

vrijwilligerswerk,	zie	randnummer	132.	

	

216.	 De	VDAB	heeft	specifieke	projecten	ontwikkeld	voor	 laaggeschoolde	 jongeren	en	 in	

het	 bijzonder	 voor	 niet-begeleide	minderjarige	 jongeren.404	 Zo	 zal	 de	VDAB	een	 specifieke	

opleiding	voorzien	voor	de	voogd	of	de	 trajectbegeleider	 in	onderwijsinstellingen	om	deze	

doelgroep	beter	te	kunnen	voorbereiden	op	de	arbeidsmarkt.	De	VDAB	voorziet	verder	een	

aangepaste	 oriëntatie	 en	 een	 aangepast	 traject	 voor	 jongeren	 die	 zonder	 diploma	 de	

arbeidsmarkt	willen	betreden	met	begeleiding	van	de	VDAB.		

Hoofdstuk	3. Humanitaire	regularisatie	

Afdeling	1. Verblijfsrecht	

217.	 Voor	wat	betreft	het	verblijfsrecht	wegens	humanitaire	redenen,	is	er	geen	specifieke	

rechtsgrond	 voorzien.	 Art.	 9bis	 Vreemdelingenwet	 verwijst	 naar	 buitengewone	

omstandigheden	 als	 een	 van	 de	 voorwaarden	 om	 verblijfsrecht	 te	 verkrijgen,	 maar	 de	

																																																								

	
402	KB	van	9	april	2007	tot	vaststelling	van	het	stelsel	en	de	werkingsregels	voor	de	centra	voor	observatie	en	
oriëntatie	voor	niet-begeleide	minderjarige	vreemdelingen,	BS	7	mei	2007,	24043.	
403	Art.	9,	§2,	1°	Vrijwilligerswet.	
404	http://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Integratie%20via%20werk_VDAB.pdf	
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aanwezigheid	 van	 humanitaire	 redenen	 is	 noch	 een	 voldoende	 noch	 een	 noodzakelijk	

element.405	Na	onderzoek	van	de	DVZ	naar	de	grond	van	de	buitengewone	omstandigheden	

en	 de	 ontvankelijkheid	 van	 de	 verblijfsprocedure,	 kan	 een	machtiging	 tot	 verblijf	 worden	

toegekend.	

	

218.	 De	duur	van	de	machtiging	tot	het	verblijf	bedraagt	in	principe	één	jaar.	Deze	termijn	

kan	 jaarlijks	 worden	 verlengd.406	 In	 de	meeste	 gevallen	 levert	 de	 DVZ	 een	machtiging	 tot	

verblijf	 van	 onbepaalde	 duur	 af.	 De	 dienst	 baseert	 zich	 hiervoor	 op	 de	 omzendbrief	 die	

destijds	werd	uitgegeven	met	betrekking	tot	de	verblijfsprocedure	voor	personen	die	verblijf	

wensen	te	bekomen	wegens	buitengewone	omstandigheden.407	

Afdeling	2. Tewerkstelling	

1. Activiteiten	als	werknemer	

219.	 Tijdens	 de	 aanvraagprocedure	 bestaat	 geen	 mogelijkheid	 om	 enige	 vorm	 van	

tewerkstelling	als	werknemer	of	zelfstandige	uit	te	oefenen.		

	

220.	 Personen	die	geregulariseerd	worden	wegens	humanitaire	 redenen,	kunnen	aan	de	

slag	gaan	als	werknemer.	Als	voorwaarde	geldt	dat	deze	personen	moeten	beschikken	over	

een	 elektronische	 identiteitskaart	 A	 of	 een	 bewijs	 van	 inschrijving	 in	 het	

Vreemdelingenregister.	 Ten	 tweede	 moet	 de	 DVZ	 de	 verlening	 van	 het	 verblijfsrecht	

uitdrukkelijk	afhankelijk	maken	van	het	vinden	van	werk.	Daarna	kunnen	zij	aan	de	slag	als	

werknemer	 indien	zij	een	arbeidskaart	C	aanvragen	en	bekomen.408	 	Voor	een	 inhoudelijke	

bespreking	van	deze	soort	arbeidskaarten,	zie	randnummer	123.	

	

																																																								

	
405	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	119.	
406	Art.	13	Vreemdelingenwet.	
407	Omz.	van	21	juni	betreffende	de	wijzigingen	in	de	reglementering	betreffende	het	verblijf	van	vreemdelingen	
tengevolge	van	de	inwerkingtreding	van	de	wet	van	15	september	2006,	BS	4	april	2007.	
408	Art.	17,	5°	KB	9	juni	1999.	
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221.	 Vijf	 jaar	 na	 het	 indienen	 van	 de	 asielaanvraag,	 wordt	 een	 onbeperkt	 verblijfsrecht	

toegekend,	met	bijhorende	vreemdelingenkaart	B.	Vanaf	dit	moment	worden	personen	die	

om	 humanitaire	 redenen	 geregulariseerd	 worden,	 vrijgesteld	 van	 de	 verplichting	 om	 een	

arbeidskaart	te	bezitten.409	

2. Zelfstandige	activiteiten	

222.	 Zoals	reeds	vermeld	in	randnummer	125,	is	de	toelating	om	zelfstandige	activiteiten	

uit	 te	 oefenen	 gebonden	 aan	 de	 beroepskaart.	 Wanneer	 personen	 met	 humanitaire	

regularisatie	in	eerste	instantie	een	tijdelijk	verblijfsrecht	hebben	bekomen,	moeten	zij	een	

beroepskaart	aanvragen.410	Eenmaal	een	onbeperkt	verblijfsrecht	werd	toegekend,	worden	zij	

vrijgesteld	van	de	verplichting	om	eerst	een	beroepskaart	aan	te	vragen	alvorens	te	kunnen	

starten	met	zelfstandige	activiteiten.411	

3. Vrijwillige	activiteiten	

223.	 In	de	gevallen	waarin	personen	die	geregulariseerd	zijn	wegens	humanitaire	redenen	

beschikken	over	 een	 verblijfstitel	 of	 –document,	 kunnen	 zij	 aan	 de	 slag	 als	 vrijwilliger.	De	

vrijstelling	 van	 het	 vereiste	 om	 over	 een	 arbeidskaart	 te	 beschikken	 is	 van	 toepassing,	

waardoor	 deze	 personen	 zonder	 administratieve	 formaliteiten	 aan	 de	 slag	 kunnen	 als	

vrijwilliger.412	

Hoofdstuk	4. Medische	regularisatie	

Afdeling	1. Verblijfsrecht	

224.	 Op	dit	ogenblik	bestaan	drie	mogelijkheden	in	de	verblijfsreglementering	waarbij	met	

de	gezondheidstoestand	van	een	vreemdeling	rekening	gehouden	kan	worden,	naargelang	de	

duur	van	het	verblijf.		

	

																																																								

	
409	Art.	2,	3°	b)		KB	9	juni	1999.	
410	Art.	1	Beroepskaartenwet.	
411	 Art.	 1,	 3°	 KB	 van	 3	 februari	 2003	 tot	 vrijstelling	 van	 bepaalde	 categorieën	 van	 vreemdelingen	 van	 de	
verplichting	houder	te	zijn	van	een	beroepskaart	voor	de	uitoefening	van	een	zelfstandige	beroepsactiviteit,	BS	
4	maart	2003,	10517.	
412	Art.	9,	§2	Vrijwillgerswet.		
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Ten	 eerste	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 om	 een	 kort	 uitstel	 van	 vertrek	 van	 maximaal	 drie	

maanden	 te	 verlenen	 indien	 er	 redenen	 voorhanden	 zijn	 waardoor	 het	 vertrek	 uit	 België	

uitgesteld	moet	worden.413	

	

Ten	 tweede	 kan	 een	 kort	 verblijf	 van	minder	 dan	 drie	maanden	 toegekend	 worden	 voor	

medische	 redenen.	 Hierbij	 kan	 een	 visum	 type	 C	 aangevraagd	 worden	 om	 een	medische	

behandeling	aan	te	vragen.	De	aanvraag	dient	te	gebeuren	op	de	Belgische	diplomatieke	of	

consulaire	post	en	de	vreemdeling	dient	te	beschikken	over	een	ziektekostenverzekering,	een	

garantiestelling	van	een	in	de	Benelux	woonachtige	persoon	en	een	geldige	reisverzekering	in	

het	geval	een	medische	repatriëring	nodig	zou	zijn.414	

	

Ten	derde	kan	een	machtiging	 tot	verblijf	 van	meer	dan	drie	maanden	afgeleverd	worden	

overeenkomstig	artikel	9ter	van	de	Vreemdelingenwet.	In	het	kader	van	deze	masterproef	zal	

voor	de	volgende	onderdelen	van	deze	situatie	uitgegaan	worden.	Eenmaal	de	asielprocedure	

doorlopen	is	en	de	DVZ	uitvoerig	onderzoek	heeft	verricht	naar	de	medische	achtergrond	van	

de	aanvrager,	kan	een	machtiging	tot	verblijf	worden	toegekend.	Het	onderzoek	bestaat	uit	

twee	onderdelen,	nl.	een	ontvankelijkheidstoets	en	een	gegrondheidstoets.415		

	

Wanneer	de	machtiging	tot	verblijf	wordt	 toegekend,	zullen	 inhoudelijk	ongeveer	dezelfde	

rechten	 en	 plichten	 toegekend	 worden	 die	 gelden	 voor	 subsidiaire	 beschermden	

overeenkomstig	 Richtlijn	 2004/83/EG.416	 De	 Belgische	 vreemdelingenwet	 voorziet	 in	 een	

aparte	 regeling	 waarbij	 een	 tijdelijk	 verblijfsrecht	 toegekend	 wordt	 van	 één	 jaar.	 Het	

																																																								

	
413	Art.	6	Vreemdelingenwet.	
414	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	82.	
415	Art.	9ter	Vreemdelingenwet.	
416	Overweging	11	Richtlijn	2004/83/EG.	
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verblijfsdocument	dat	hierbij	hoort	is	een	elektronische	A	kaart.417	De	vreemdeling	kan	na	een	

periode	van	vijf	jaar	een	verblijfsrecht	van	onbepaalde	duur	verkrijgen.418	

	

Wanneer	de	DVZ	van	oordeel	is	dat	de	voorwaarden	niet	meer	voldaan	zijn,	kan	ze	overgaan	

tot	 de	 intrekking	 van	 het	 verblijfsrecht.	 De	 verbetering	 van	 de	 gezondheidssituatie	 moet	

duurzaam	en	ingrijpend	zijn.419	

Afdeling	2. Tewerkstelling		

1. Activiteiten	als	werknemer	

225.	 Personen	die	om	medische	redenen	werden	geregulariseerd	en	in	het	bezit	werden	

gesteld	 van	 een	 elektronische	 identiteitskaart	 A,	 kunnen	 aan	 de	 slag	 gaan	 als	werknemer	

indien	zij	een	arbeidskaart	C	aanvragen	en	bekomen.420	Voor	een	inhoudelijke	bespreking	van	

dit	 soort	 arbeidskaarten,	 zie	 nr.	 122.	 Wanneer	 zij	 evenzeer	 een	 onbeperkt	 verblijfsrecht	

bekomen,	 geldt	 een	 vrijstelling	 om	 te	 werken	 met	 een	 arbeidskaart	 op	 grond	 van	 de	

elektronische	B	kaart.421	

2. Zelfstandige	activiteiten	

226.	 Zoals	reeds	vermeld	in	randnummer	125,	is	de	toelating	om	zelfstandige	activiteiten	

uit	te	oefenen	gebonden	aan	de	beroepskaart.	Wanneer	personen	met	medische	regularisatie	

in	eerste	instantie	een	tijdelijk	verblijfsrecht	hebben	bekomen,	moeten	zij	een	beroepskaart	

aanvragen.422	Eenmaal	een	onbeperkt	verblijfsrecht	werd	toegekend,	worden	zij	vrijgesteld	

van	de	verplichting	om	eerst	een	beroepskaart	aan	te	vragen	alvorens	te	kunnen	starten	met	

zelfstandige	activiteiten.423	

																																																								

	
417	 Art.	 13,	 §2	 eerste	 lid	 Vreemdelingenwet,	 j°	 artikel	 13,	 §1	 vijfde	 lid	 Vreemdelingenwet,	 j°	 artikel	 33	
Vreemdelingenbesluit.		
418	Art.	13	Vreemdelingenwet.	
419	Art.	9	KB	17	mei	2007.	
420	Art.	17,	4°	KB	9	juni	1999.	
421	Art.	2,	3°	b)	KB	9	juni	1999.	
422	Art.	1	Beroepskaartenwet.	
423	 Art.	 1,	 3°	 KB	 van	 3	 februari	 2003	 tot	 vrijstelling	 van	 bepaalde	 categorieën	 van	 vreemdelingen	 van	 de	
verplichting	houder	te	zijn	van	een	beroepskaart	voor	de	uitoefening	van	een	zelfstandige	beroepsactiviteit,	BS	
4	maart	2003,	10517.	
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3. Vrijwillige	activiteiten	

227.	 In	 de	 gevallen	waarin	 personen	 die	 geregulariseerd	 zijn	wegens	medische	 redenen	

beschikken	over	 een	 verblijfstitel	 of	 –document,	 kunnen	 zij	 aan	 de	 slag	 als	 vrijwilliger.	De	

vrijstelling	 van	 het	 vereiste	 om	 over	 een	 arbeidskaart	 te	 beschikken	 is	 van	 toepassing,	

waardoor	 deze	 personen	 zonder	 administratieve	 formaliteiten	 aan	 de	 slag	 kunnen	 als	

vrijwilliger.424	

Hoofdstuk	5. Niet-EU	burger	die	statuut	verkreeg	in	andere	EU	lidstaat	

228.	 Niet-EU	vreemdelingen	die	in	een	andere	lidstaat	het	statuut	van	langdurig	ingezetene	

hebben	 verkregen,	 kunnen	 in	 België	 onder	 bepaalde	 voorwaarden	 ook	 een	 verblijfsrecht	

verkrijgen.	Om	een	dergelijk	verblijfsrecht	in	België	te	bekomen,	moet	de	aanvrager	aantonen	

dat	hij	een	activiteit	als	werknemer	of	zelfstandige	uitoefent.	Dit	bewijs	wordt	geleverd	met	

een	arbeidsvergunning,	beroepskaart	of	een	vrijstelling	en	met	een	arbeidsovereenkomst	of	

de	documenten	die	vereist	zijn	om	een	activiteit	als	zelfstandige	uit	te	oefenen.425	

	

229.	 Wanneer	een	erkende	vluchteling	aankomt	in	België,	wordt	weerlegbaar	vermoed	dat	

hij	geen	nood	heeft	aan	bescherming	aangezien	alle	EU-lidstaten	gebonden	zijn	aan	het	EVRM	

en	 het	 GEAS.	 Bij	 een	 persoonlijk	 onderhoud	 met	 het	 CGVS	 kan	 de	 kandidaat-vluchteling	

elementen	aanbrengen	waaruit	duidelijk	blijkt	dat	hij	zich	niet	langer	kan	beroepen	op	de	aan	

hem	toegekende	bescherming.426	

Deel	VI. Gezinshereniging	van	vluchtelingen	

Hoofdstuk	1. Gezinsherenigingsrichtlijn427		

Afdeling	1. Concept	

230.	 Het	 concept	 ‘gezinshereniging’	 volgens	 de	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 omvat	 de	

gevallen	waarin	de	toegang	tot	een	lidstaat	en	het	verblijf	in	een	lidstaat	gevraagd	wordt	door	

																																																								

	
424	Art.	9,	§2	Vrijwillgerswet.		
425	BAEYENS,	P.,	BOUCKAERT,	S.,	DE	MOOR,	N.,	GABRIELS,	B.,	en	NUYTS,	D.,	“Het	verblijf	voor	meer	dan	drie	
maanden	voor	niet-EU-burgers”,	AWVVM	2015,	73,	10.	
426	http://www.cgvs.be/nl/vluchtelingenstatus-een-andere-eu-lidstaat.	
427	Richtl.Raad,	nr.	2003/86/EG,	22	september	2003	inzake	het	recht	op	gezinshereniging,	Pb.	L.	3	oktober	2003,	
afl.	251,	12.	(Verder:	Gezinsherenigingsrichtlijn)	
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gezinsleden	van	een	onderdaan	van	een	derde	land.	Op	die	manier	kan	de	eenheid	van	het	

gezin	behouden	worden,	ongeacht	of	de	gezinsband	tot	stand	is	gekomen	voor	of	na	de	komst	

van	 degene	 die	 in	 de	 lidstaat	 verblijft.428	 De	 richtlijn	 definieert	 verder	 het	 concept	

‘gezinshereniger’	als	de	onderdaan	van	een	derde	land	die	wettig	in	een	lidstaat	verblijft	en	

die	 een	 verzoek	 indient	 of	 van	 wie	 de	 gezinsleden	 een	 verzoek	 indienen	 tot	

gezinshereniging.429	

Afdeling	2. Voorwaarden	en	bewijslast	

231.	 Uit	 de	 bewoording	 van	 de	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 blijkt	 dat	 de	 lidstaten	 de	

mogelijkheid	hebben	om	voorwaarden	op	te	leggen	aan	verzoekers.430	De	verzoeker	moet	dan	

het	 bewijs	 leveren	 dat	 hij	 voldoet	 aan	 de	 eisen	 die	 de	 lidstaat	 overeenkomstig	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	heeft	opgesteld.		

	

Ten	eerste	moet	de	gezinshereniger	beschikken	over	huisvesting,	die	in	de	regio	beschouwd	

wordt	als	normaal	voor	een	vergelijkbaar	gezin	en	die	voldoet	aan	de	algemene	normen	inzake	

veiligheid	 en	 hygiëne	 die	 in	 die	 specifieke	 lidstaat	 gelden.431	 De	 meeste	 lidstaten	 maken	

gebruik	van	deze	mogelijkheid	om	behoorlijke	huisvesting	als	voorwaarde	op	te	leggen.	Enkel	

Finland,	Nederland,	Slovenië	en	Zweden	doen	dit	niet.432		

	

Ten	tweede	kan	de	lidstaat	vragen	dat	de	gezinshereniger	moet	aantonen	dat	hij	beschikt	over	

een	ziektekostenverzekering	die	dekking	verleent	voor	zowel	hemzelf	als	zijn	gezinsleden.	De	

verzekering	 moet	 alle	 risico’s	 dekken	 die	 normaal	 gezien	 ook	 gedekt	 worden	 door	 de	

																																																								

	
428	Art.	2,	d)	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
429	Art.	2,	c)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
430	Art.	7,	1	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
431	Art.	7,	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
432	 Zie	 EUROPESE	 COMMISSIE	 (Comm.)	 Verslag	 van	 de	 Commissie	 aan	 de	 Raad	 en	 het	 Europees	 Parlement	
betreffende	de	toepassing	van	Richtlijn	2003/86/EG	inzake	het	recht	op	gezinshereniging,	p.	8.	
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verzekering	van	nationale	onderdanen.433	Deze	voorwaarde	wordt	door	meer	dan	de	helft	van	

de	lidstaten	gebruikt.434	

	

Ten	derde	kan	de	lidstaat	vragen	dat	de	gezinshereniger	bewijst	dat	hij	over	een	stabiele	en	

regelmatige	 inkomstenbron	beschikt,	die	volstaat	om	zowel	hemzelf	als	zijn	gezinsleden	te	

onderhouden.	Enige	inkomsten	die	gerelateerd	zijn	aan	de	sociale	bijstand	van	de	betrokken	

lidstaat,	worden	buiten	beschouwing	gelaten.435	Zie	randnummer250	voor	meer	 informatie	

over	 deze	 voorwaarde	 en	 de	 toepassing	 ervan	 in	 België.	 Als	 maatstaf	 hierbij	 kunnen	 de	

lidstaten	gebruik	maken	van	een	overzicht	van	de	nationale	minimumlonen	en	pensioenen,	

en	 aantal	 gezinsleden.	 Deze	 voorwaarde	 leidde	 tot	 discussie	 bij	 het	 onderzoek	 naar	 de	

correcte	uitvoering	van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	door	de	Commissie.	Op	het	moment	van	

het	opstellen	van	dit	verslag	werd	Nederland	bijvoorbeeld	opgemerkt	omdat	het	 land	een	

algemene	voorwaarde	oplegde	dat	over	het	algemeen	het	hoogste	inkomensniveau	vereist	is.	

Dit	 kon	 volgens	 de	 Commissie	 een	 geval	 van	 leeftijdsdiscriminatie	 inhouden	 wanneer	 de	

gezinsvorming	na	de	toegang	van	de	gezinshereniging	is	ontstaan.	

	

Een	vierde	mogelijkheid	voor	de	nationale	lidstaten	bestaat	erin	dat	zij	van	onderdanen	van	

derde	landen	kunnen	verlangen	dat	zij	meewerken	aan	de	nationale	integratieprogramma’s	

voor	 vreemdelingen.	Voor	wat	 betreft	 vluchtelingen	 en	 gezinsleden	 van	 vluchtelingen	 kan	

deze	voorwaarde	enkel	worden	nageleefd	eenmaal	de	gezinshereniging	werd	toegestaan	voor	

de	 betrokken	 personen.	 (Zie	 randnummer	 233	 voor	meer	 specifieke	 kenmerken	m.b.t.	 de	

gezinshereniging	bij	vluchtelingen.	

	

																																																								

	
433	Art.	7,	1,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
434	Dit	is	het	geval	voor	België,	Bulgarije,Tsjechië,	Hongarije,	Italië,	Litouwen,	Luxemburg,	Nederland,	Portugal,	
Roemenië,	Slovenië,	Slowakijke,	Zweden	en	Spanje.	
435	Art.	7,	1,	c)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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Tenslotte	kunnen	de	 lidstaten	vereisen	dat	de	gezinshereniger	 ten	minste	 twee	 jaar	 legaal	

verblijf	achter	de	rug	heeft	 in	de	 lidstaat	waar	de	aanvraag	werd	voltrokken	vooraleer	zijn	

gezinsleden	zich	bij	hem	kunnen	voegen.	436	

	

232.	 Wanneer	 de	 bovenvermelde	 voorwaarden	 niet	 (meer)	 bereikt	 worden	 door	 de	

gezinshereniger	of	de	gezinsleden,	kan	de	lidstaat	het	verzoek	tot	toegang	en	verblijf	afwijzen.	

Daarnaast	is	het	ook	mogelijk	dat	de	verblijfstitel	van	een	gezinslid	ingetrokken	wordt	of	niet	

meer	 zal	 verlengd	 worden.437	 De	 mogelijkheid	 om	 het	 verblijf	 in	 te	 trekken	 bestaat	 ook	

wanneer	de	gezinshereniger	geen	werkelijk	huwelijks-	of	gezinsleven	(meer)	onderhoudt	met	

het	gezinslid	of	wanneer	de	gezinshereniger	met	iemand	anders	gehuwd	is	of	een	duurzame	

relatie	onderhoudt.438	Wanneer	het	huwelijk	of	de	relatie	enkel	tot	stand	is	gekomen	met	als	

motief	 om	 het	 recht	 op	 gezinshereniging	 te	 openen	 (schijnhuwelijken),	 kan	 de	 lidstaat	

eveneens	 de	 aanvraag	 weigeren.439	 De	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 waarborgt	 een	

beroepsprocedure440	in	geval	de	aanvrager	van	het	recht	op	gezinshereniging	het	niet	eens	is	

met	de	genomen	beslissing.	

Afdeling	3. Specificiteit	van	gezinshereniging	bij	vluchtelingen	

233.		 In	de	achtste	overweging	van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn441	wordt	melding	gemaakt	

van	de	specifieke	situatie	van	vluchtelingen.	Aangezien	zij	in	een	situatie	terecht	gekomen	zijn	

die	hen	ertoe	gedwongen	heeft	om	hun	land	te	ontvluchten,	moet	er	volgens	de	overweging	

een	 meer	 gunstige	 regeling	 voorzien	 worden	 voor	 vluchtelingen.	 De	 voorwaarden	 voor	

vluchtelingen	moeten	 gunstiger	 zijn	 om	de	uitoefening	 van	hun	 recht	 op	 gezinshereniging	

																																																								

	
436	Art.	8	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
437	Art.	16,	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
438	Art.	16,	1,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
439	Art.	16,	2,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
440	Art.	18	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
441	Overweging	8	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
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mogelijk	te	maken.	Voor	wat	betreft	de	definitie	van	vluchtelingen,	verwijst	de	richtlijn442	naar	

het	Vluchtelingenverdrag.	Zoals	steeds	zijn	gunstigere	nationale	maatregelen	toegelaten.443	

	

234.		 Degene	die	een	aanvraag	indient	om	het	recht	van	gezinshereniging	uit	te	oefenen,	

moet	er	zich	van	vergewissen	dat	de	gezinshereniger	wettig	verblijft	 in	de	lidstaat	waar	de	

aanvraag	 ingediend	wordt.444	De	gezinshereniger	moet	tenminste	één	 jaar	verblijven	 in	die	

lidstaat	 of	 redelijke	 verwachtingen	 hebben	 dat	 hem	 een	 permanent	 verblijfsrecht	 zal	

toegekend	 worden. Specifiek	 in	 het	 geval	 van	 kandidaat-vluchtelingen	 moet	 opgemerkt	

worden	dat	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	niet	van	toepassing	is	wanneer	de	gezinshereniger	

een	aanvraag	om	 internationale	bescherming	 te	genieten	heeft	aangevraagd,	maar	er	nog	

geen	definitief	besluit	is	genomen.445	Hetzelfde	geldt	voor	gezinsherenigers	die	een	vorm	van	

subsidiaire	internationale	bescherming	wensen	te	bekomen.		

	

235.		 In	hoofdstuk	V	van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	werd	een	aparte	 regeling	voorzien	

voor	vluchtelingen.	Zoals	hierboven	reeds	vermeld,	zijn	deze	bepalingen	enkel	van	toepassing	

op	situaties	waarbij	de	gezinshereniger	werd	erkend	als	vluchteling.446De	mogelijkheid	bestaat	

voor	 lidstaten	 om	 enkel	 gezinshereniging	 toe	 te	 laten	 voor	 vluchtelingen	 waarbij	 de	

gezinsband	al	bestond	voor	de	binnenkomst.447	

	

236.	 Minderjarige	 kinderen	 van	 vluchtelingen	 worden	 expliciet	 uitgesloten448	 van	 de	

bepaling	waarin	vermeld	wordt	dat	de	toestemming	tot	toegang	en	verblijf	als	voorwaarde	

heeft	dat	de	gezinshereniger	het	gezag	over	de	kinderen	moet	hebben	en	ze	ten	laste	van	hem	

																																																								

	
442	Art.	2,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
443	Art.	5	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
444	Art.	3,1	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
445	Art.	3,	2,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn	j°	art.	3,	2,	c)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
446	Art.	9,	1	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
447	Art.	9,	2	Gezinsgerenigingsrichtlijn.	
448	Art.	10,	1	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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vallen.449	De	motivatie	hiervoor	is	terug	te	vinden	in	de	overwegingen	van	de	richtlijn.	Deze	

mogelijkheid	om	het	recht	op	gezinshereniging	te	beperken	voor	kinderen	ouder	dan	twaalf	

jaar	van	wie	de	hoofdverblijfplaats	niet	die	van	de	gezinshereniger	is,	is	bedoeld	om	weer	te	

geven	of	kinderen	zich	al	op	jonge	leeftijd	kunnen	integreren,	en	moet	ervoor	zorgen	dat	zij	

op	school	de	nodige	kennis	en	taalvaardigheid	verwerven.450	

	

Wanneer	 de	 vluchteling	 een	 niet-begeleide	 minderjarige	 is,	 vergemakkelijkt	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	de	procedure	om	het	recht	op	gezinshereniging	te	openen	voor	zijn	

bloedverwanten.451	 De	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 verplicht	 lidstaten	 namelijk	 om	 hen	 de	

toegang	tot	het	grondgebied	en	eventueel	een	verblijfsrecht	te	verlenen,	zonder	dat	aan	de	

voorwaarde	 moet	 voldaan	 zijn	 dat	 de	 vluchtelingen	 duidelijk	 de	 nodige	 gezinssteun	

ontberen.452	

	

Verder	gunt	de	 richtlijn	de	mogelijkheid	aan	 lidstaten	om	de	 toegang	 tot	het	grondgebied	

en/of	een	verblijfsrecht	 te	verlenen	aan	de	wettelijke	voogd	of	andere	gezinsleden	van	de	

niet-begeleide	 minderjarige	 vluchteling,	 in	 het	 geval	 waarin	 de	 vluchteling	 geen	 andere	

bloedverwanten	in	rechtstreekse	opgaande	lijn	zou	hebben	of	het	onmogelijk	is	om	deze	te	

vinden.453	

	

237.	 De	Gezinsherenigingsrichtlijn	voorziet	een	aantal	procedurele	vereenvoudigingen	voor	

(kandidaat-)	vluchtelingen	die	wensen	het	gezinsherenigingsrecht	wensen	te	bekomen	of	uit	

te	oefenen.		

	

Ten	 eerste	 wordt	 de	 bewijslast	 om	 aan	 te	 tonen	 dat	 er	 sprake	 is	 van	 een	 gezinsband	

vergemakkelijkt.	 In	 het	 geval	 waarin	 een	 vluchteling	 geen	 officiële	 bewijsstukken	 kan	

																																																								

	
449	Art.	4,	lid	1,	derde	alinea.	
450	Overweging	12	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
451	Art.	10,	3,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
452	Art.	4,	tweede	lid,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
453	Art.	10,	3,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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voorleggen,	worden	de	lidstaten	verplicht	om	ook	andere	bewijsmiddelen	in	acht	te	nemen	

inzake	 het	 bestaan	 van	 een	 dergelijke	 gezinsband.	 Verder	 is	 het	 niet	 mogelijk	 om	 een	

beslissing	 tot	 afwijzing	 van	de	 aanvraag	 te	 nemen,	 louter	 op	basis	 van	het	 ontbreken	 van	

bewijsstukken.454		

	

Ten	tweede	mogen	lidstaten	ten	aanzien	van	een	vluchteling	niet	eisen	dat	hij	gedurende	een	

bepaalde	periode	op	het	grondgebied	heeft	verbleven,	voordat	zijn	gezinsleden	zich	bij	hem	

kunnen	voegen.455	

	

Ten	derde	mogen	 lidstaten	niet	eisen	dat	vluchtelingen	bewijzen	dat	ze	aan	alle	materiële	

voorwaarden	voor	gezinshereniging	voldoen	in	de	gevallen	waarin	het	om	gezinshereniging	

met	de	echtgenoot456	of	minderjarige	kinderen457	gaat.458	

Afdeling	4. Toegang	tot	arbeid	

238.	 De	Gezinsherenigingsrichtlijn	voorziet	dat	de	gezinsleden	van	de	gezinshereniger	op	

dezelfde	manier	recht	hebben	op	zowel	de	toegang	tot	onderwijs,	de	toegang	tot	arbeid	in	

loondienst	of	als	zelfstandige	en	de	toegang	tot	beroepskeuzebegeleiding,	beroepsopleiding	

en	bij-	en	nascholing.459	Dit	is	het	niet-discriminatiebeginsel	dat	tot	uiting	komt	in	de	meeste	

teksten	van	het	Europees	Gemeenschappelijk	Asielstelsel.	Zie	bijvoorbeeld	randnummer	78	

over	de	niet-discriminatie	van	vluchtelingen	op	de	nationale	arbeidsmarkt.	

	

239.	 Het	is	toegelaten	volgens	de	Gezinsherenigingsrichtlijn460	dat	de	lidstaten	voorwaarden	

vastleggen	 waaronder	 deze	 gezinsleden	 arbeid	 in	 loondienst	 of	 als	 zelfstandige	 kunnen	

verrichten.	 In	 de	 gevallen	 waarin	 lidstaten	 beperkingen	 zouden	 opleggen,	 kan	 de	 termijn	

																																																								

	
454	Art.	11,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
455 Art.	12,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
456	Art.	4,	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
457	Art.	4,	1,	b),	c)	en	d)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
458	Art.	12,	7	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
459	Art.	14	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
460	Art.	14,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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hiervoor	nooit	meer	dan	12	maanden	bedragen.	Deze	termijn	moet	het	mogelijk	maken	voor	

de	lidstaten	om	de	arbeidsmarkt	nader	te	onderzoeken	voordat	zij	gezinsleden	toestaan	om	

arbeid	in	loondienst	of	als	zelfstandige	te	verrichten.		

Hoofdstuk	2. Richtsnoeren	 Europese	 Commissie	 bij	 de	 uitlegging	 van	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn461	

Afdeling	1. Algemeen	

240.	 De	 Europese	 Commissie	 stelde	 in	 2008462	 vast	 dat	 er	 in	 de	 hele	 EU	 een	 aantal	

problemen	 ontstonden	 m.b.t.	 een	 onjuiste	 omzetting	 of	 verkeerde	 toepassing	 van	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn.	 Om	 die	 reden	 werd	 de	 doelstelling	 van	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn,	 nl.	 de	 harmonisatie	 van	 het	 recht	 op	 gezinshereniging,	 niet	 of	

slechts	gedeeltelijk	gehaald.		

	

In	dit	verslag	haalde	de	Commissie	bijvoorbeeld	aan	dat	de	toenmalige	Belgische	praktijk	om	

van	de	gezinshereniger	het	bewijs	te	vragen	van	de	huisvestingsvoorwaarde463,	vooraleer	de	

toegang	van	de	gezinsleden	tot	het	land	werd	toegestaan,	betwistbaar	is.	De	Commissie	haalt	

als	reden	aan	dat	de	kost	van	de	huisvesting	tijdens	de	herenigingsprocedure	een	te	grote	

financiële	last	voor	de	gezinshereniger	met	zich	mee	zou	brengen.	De	Commissie	heeft	België	

in	2005	overigens	in	gebreke	gesteld	wegens	de	niet-tijdige	omzetting	van	bepalingen	van	de	

Gezinsherenigingsrichtlijn.	Ondertussen	is	de	klacht	van	de	Commissie	geseponeerd.464			

	

Sommige	lidstaten	legden	voorwaarden,	die	enkel	voor	onderdanen	van	derde	landen	(niet-

vluchtelingen)	 bedoeld	 zijn,	 ook	 op	 aan	 vluchtelingen.	 Dit	 is	 zoals	 eerder	 gezegd	 in	

randnummer	233	strijdig	met	de	bepalingen	van	deze	richtlijn.465	Andere	lidstaten,	nl.	Cyprus	

																																																								

	
461	EUROPESE	COMMISSIE	(Comm.),	Mededeling	van	3	april	2014	van	de	Commissie	aan	de	Raad	en	het	Europees	
Parlement	 betreffende	 richtsnoeren	 voor	 de	 toepassing	 van	 Richtlijn	 2003/86/EG	 inzake	 het	 recht	 op	
gezinshereniging.		
462	 EUROPESE	 COMMISSIE	 (Comm.)	 Verslag	 van	 de	 Commissie	 aan	 de	 Raad	 en	 het	 Europees	 Parlement	
betreffende	de	toepassing	van	Richtlijn	2003/86/EG	inzake	het	recht	op	gezinshereniging.	
463	Art.	7,	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
464	Ingebrekestelling	nr.	20050895.	
465	Art.	12	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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en	Malta,	maken	geen	onderscheid	tussen	vluchtelingen	en	andere	onderdanen	van	derde	

landen,	wat	uiteraard	direct	strijdig	is	met	de	Gezinsherenigingsrichtlijn.	

	

Om	deze	redenen	vond	de	Commissie	het	noodzakelijk	om	een	aantal	verduidelijkingen	en	

richtsnoeren	bij	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	te	formuleren.	Deze	richtlijnen	weerspiegelen	

de	toenmalige	standpunten	van	de	Commissie466	en	zijn	juridisch	niet	bindend,	gezien	enkel	

het	 Hof	 van	 Justitie	 bevoegd	 is	 voor	 de	 nodige	 interpretatie	 van	 Europese	 wetteksten.	

Aangezien	de	richtsnoeren	ongewijzigd	gebleven	zijn	op	het	moment	van	het	schrijven	van	

deze	masterproef,	kan	ervan	uitgegaan	worden	dat	zij	nog	steeds	de	huidige	standpunten	van	

de	Commissie	weerspiegelen.	

	

241.	 Volgens	 rechtspraak467	 van	 het	 Europees	 Hof	 van	 Justitie,	 is	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	een	instrument	dat	zowel	‘precieze	positieve	verplichtingen’	bevat	

als	 bepalingen	 waarbij	 de	 lidstaten	 een	 zekere	 beoordelingsmarge	 behouden.	 Enerzijds	

verklaart	het	Hof	dat	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	duidelijk	omschreven	subjectieve	rechten	

bevat,	waardoor	de	lidstaten	hun	beoordelingsmarge	niet	kunnen	gebruiken.	Anderzijds	laat	

de	Gezinsherenigingsrichtlijn	toe	dat	staten	meer	gunstige	maatregelen	kunnen	uitwerken.	

Met	deze	redenering	in	het	achterhoofd	heeft	de	Commissie	nieuw	advies	uitgebracht	voor	

de	lidstaten.	

	

242.	 De	 Commissie	 wenst	 te	 benadrukken	 dat	 de	 lidstaten	 niet	 verplicht	 zijn	 om	

begunstigden	 van	 subsidiaire	 beschermingsstatuten	 het	 recht	 op	 gezinshereniging	 te	

ontzeggen.	 Op	 het	 eerste	 zicht	 lijkt	 dit	 advies	 tegenstrijdig,	 aangezien	 in	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	de	categorie	van	personen	die	subsidiaire	bescherming	verzoekt,	

uitgesloten	wordt	 van	 het	 recht	 op	 gezinshereniging.468	 De	 bewoording	 van	 deze	 regeling	

moet	echter	letterlijk	worden	opgevat	als	een	‘mogelijkheid’,	in	de	plaats	van	een	verplichting	

om	deze	personen	uit	te	sluiten	van	het	recht	op	gezinshereniging.	De	Commissie	is	zelfs	van	

																																																								

	
466	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
467	HvJ	27	juni	2006,	C-540/03.	
468	Art.	3,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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oordeel	 dat	 de	 behoefte	 aan	 internationale	 humanitaire	 bescherming	 bij	 personen	 die	

subsidiaire	bescherming	aanvragen,	niet	verschilt	met	die	van	de	vluchtelingen	in	de	zin	van	

het	 Vluchtelingenverdrag.469	 De	 Commissie	 verwijst	 hierbij	 naar	 de	 verder	 uitgewerkte	

regelingen	 voor	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 aanvragen	 in	 het	 Europees	

Gemeenschappelijk	Asielstelsel	(zie	nr.	63	e.v.).	

	

243.	 Voor	wat	betreft	de	gelijkschakeling	van	gezinsherenigers	met	nationale	onderdanen	

voor	de	 toegang	 tot	de	arbeidsmarkt,	verduidelijkt	de	Commissie	dat	de	beperking	van	12	

maanden	om	voorwaarden	op	te	leggen	aan	gezinsleden	facultatief	is. 470		Lidstaten	kunnen	

de	toegang	tot	arbeid	in	loondienst	of	als	zelfstandige	beperken	voor	verwanten	van	de	eerste	

graad	 in	 opgaande	 lijn	 en	 niet-gehuwde	 meerderjarige	 kinderen.	 Dit	 is	 een	 limitatieve	

opsomming,	 waardoor	 lidstaten	 geen	 andere	 gezinsleden	 aan	 deze	 beperkingen	 kunnen	

onderwerpen.	Logischerwijs	kunnen	personen	die	niet	onder	het	toepassingsgebied	van	de	

Gezinshereniging	 vallen,	 zoals	 in	 sommige	 gevallen	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	

genieten,	 uitgesloten	 worden	 van	 de	 toegang	 tot	 de	 arbeidsmarkt	 of	 kunnen	 zij	 aan	

beperkingen	onderworpen	worden	overeenkomstig	de	nationale	wetgeving.	De	Commissie	

raadt	echter	aan	om	de	toegang	tot	de	arbeidsmarkt	zo	soepel	mogelijk	te	maken,	daar	dit	de	

integratiekansen	van	deze	categorie	personen	gevoelig	verhoogt.	

Afdeling	2. Richtsnoeren	m.b.t.	de	voorwaarden	voor	het	uitoefenen	van	het	recht	

op	gezinshereniging	

244.	 De	vereiste	van	huisvesting	zoals	vermeld	in	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	verleent	het	

recht	aan	de	lidstaten	om	bewijs	te	vragen	aan	de	gezinshereniger	dat	hij	over	behoorlijke	

huisvesting	 beschikt.471	 Het	 doel	 van	 deze	 bepaling	 is	 uiteraard	 om	 te	 garanderen	 dat	 de	

gezinshereniger	over	adequate	huisvesting	beschikt.	De	beoordeling	van	deze	huisvesting	valt	

onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	lidstaat,	maar	de	Commissie	merkt	op	dat	gehanteerde	

criteria	niet	discriminerend	mogen	 zijn.	Vervolgens	 is	er	ook	een	bovengrens	voorzien.	De	

criteria	 voor	 afmetingen,	 hygiëne	 en	 veiligheid	 mogen	 niet	 strenger	 zijn	 dan	 voor	 de	

																																																								

	
469	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
470	Zoals	in	art.	14,	lid	2	en	3	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
471	Art.	7,	lid	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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huisvesting	 van	 een	 gezin	 dat	 qua	 aantal	 gezinsleden	 en	 sociale	 status	 een	 vergelijkbaar	

karakter	vertoont.472	De	gezinshereniger	kan	het	bewijs	leveren	door	middel	van	een	huur-of	

koopovereenkomst.	 De	 Commissie	 vermeldt	 dat	 een	 huurovereenkomst	 van	 beperkte	

geldigheidsduur	als	onvoldoende	kan	worden	beschouwd.	

1. Ziektekostenverzekering	

245.	 Voor	wat	betreft	de	vereiste	van	ziektekostenverzekering473	meent	de	Commissie	dat	

nationale	 lidstaten	 niet	 kunnen	 eisen	 dat	 de	 gezinshereniger	 een	 aanvullende	 particuliere	

zorgverzekering	zou	afsluiten.	Dit	leidt	tot	onnodige	lasten	en	doet	afbreuk	aan	het	doel	en	

het	nuttig	effect	van	de	richtlijn.	Wanneer	de	lidstaat	een	vrijwillig	premiestelsel	heeft,	kan	

aan	de	eis	worden	voldaan	worden	door	voorwaarden	te	verbinden	aan	de	zorgverzekering	

of	 een	 systeem	 van	 een	 particuliere	 zorgverzekering	 in	 te	 stellen	 die	 de	 risico’s	 dekt	 die	

normaal	worden	gedekt	voor	onderdanen	van	de	lidstaat.	

2. Inkomstenvereiste	

246.	 De	 derde	 vereiste,	 nl.	 dat	 de	 vereiste	 van	 voldoende	 inkomsten,	 zorgt	 voor	 meer	

ingewikkelde	 discussiepunten	 dan	 deze	 bij	 de	 andere	 vereisten.474	 De	

Gezinsherenigingsrichtlijn	laat	lidstaten	toe	dat	zij	kandidaat-gezinsherenigers	verzoeken	om	

bewijs	te	leveren	van	stabiele	en	regelmatige	inkomsten	om	te	voorzien	in	het	onderhoud	van	

zowel	de	gezinshereniger	als	van	zijn	gezinsleden.	De	bedoeling	is	om	het	stelsel	van	sociale	

bijstand	van	de	lidstaten	te	vrijwaren.	De	Commissie	benadrukt	dat	deze	voorwaarde	strikt	

geïnterpreteerd	moet	worden.	Het	Hof	van	Justitie	heeft	in	dezelfde	zin	geoordeeld	in	de	zaak	

Chakroun.475	 Het	 Hof	 oordeelde	 dat,	 hoewel	 de	 lidstaten	 een	 zekere	 marge	 en	

beoordelingsvrijheid	behouden,	deze	niet	mag	gebruikt	worden	op	een	manier	die	afbreuk	

doet	aan	het	doel	en	het	nuttig	effect	van	de	richtlijn.	Wanneer	minderjarige	kinderen	een	

aanvraag	doen	om	het	recht	op	gezinshereniging	uit	te	oefenen,	spelen	de	vereisten	van	het	

belang	van	het	kind	en	de	bevordering	van	het	gezinsleven.476	

																																																								

	
472	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
473	Art.	7,	lid	1,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
474	Art.	7,	lid	1,	c)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
475	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	(Chakroun	zaak)	
476	Art.	7	j°	art.	24,	2	en	3	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
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De	beoordeling	van	deze	vereiste,	nl.	de	beoordeling	van	de	stabiliteit	en	regelmatigheid	van	

de	bron	van	inkomsten,	moet	worden	beoordeeld	op	basis	van	een	toekomstige,	verwachte	

beschikbaarheid	 van	 inkomsten.	 Een	 arbeidsovereenkomst	 van	 onbepaalde	 duur	 moet	

volgens	de	Commissie	volstaan	als	bewijs.	Dit	betekent	echter	niet	dat	de	aanwezigheid	van	

een	 arbeidsovereenkomst	 van	 bepaalde	 duur	 een	 automatische	 weigering	 met	 zich	

meebrengt.	Zoals	de	statistieken	aantonen	in	deel	I,	zijn	de	arbeidsrelaties	van	vluchtelingen	

vaak	 van	 korte	 duur	 in	 het	 begin	 van	 het	 verblijf.	 In	 sommige	 sectoren	 zijn	 tijdelijke	

arbeidsovereenkomsten	of	 aannemingsovereenkomsten	gangbaar,	maar	 zijn	de	 inkomsten	

wel	 stabiel	en	 regelmatig.	De	Commissie	 spoort	 lidstaten	aan	om	rekening	 te	houden	met	

bijvoorbeeld	de	kwalificaties	van	de	gezinshereniger,	de	historiek	van	de	arbeidsactiviteiten,	

structurele	 tekorten	 of	 overschotten	 van	 vacatures	 en	 de	 algemene	 situatie	 op	 de	

arbeidsmarkt.		

	

De	 toevoeging	 in	 de	 vereiste	 dat	 de	 inkomsten	 niet	 afkomstig	mogen	 zijn	 van	 de	 sociale	

bijstand	 van	 de	 nationale	 lidstaat,	 is	 een	 cruciaal	 criterium.	 Het	 begrip	 ‘sociale	 bijstand’	

verwijst	volgens	de	Commissie	naar	bijstand	van	overheidswege	op	nationaal,	 regionaal	of	

lokaal	 niveau.	 Hierop	 kan	 beroep	 gedaan	 worden	 door	 ‘de	 gezinshereniger	 die	 niet	 over	

voldoende	stabiele	en	regelmatige	inkomsten	beschikt	om	in	zijn	eigen	onderhoud	en	dat	van	

zijn	gezin	te	voorzien	en	die	daarvoor	de	kans	loopt	tijdens	zijn	verblijf	ten	laste	van	de	sociale	

bijstand	van	de	gastlidstaat	te	komen’.477	

	

Zoals	vaker	het	geval	is,	heeft	het	begrip	‘sociale	bijstand’	een	eigen	EU-wetgeving	en	moet	

deze	autonoom	door	het	Hof	van	Justitie	geïnterpreteerd	worden.	Dit	concept	kan	niet	door	

nationale	wetgeving	gedefinieerd	of	uitgelegd	worden.478	Het	Hof	oordeelde	dat	de	lidstaten	

niet	 de	 ruimte	 hebben	 om	 gezinshereniging	 te	 weigeren	 in	 de	 gevallen	 wanneer	 de	

gezinshereniger	het	bewijs	van	stabiele	en	regelmatige	inkomsten	heeft	geleverd,	maar	een	

beroep	zal	kunnen	doen	op	bijzondere	bijstand	gelet	op	de	hoogte	(of	laagte	in	dit	geval)	van	

zijn	 inkomsten.	 In	 dit	 geval	 ging	het	 om	bijzondere	bijstand	om	 te	 voorzien	 in	 bijzondere,	

																																																								

	
477	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08	en	HvJ	19	september	2013,	C-140/12.	
478	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
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individueel	 bepaalde	 noodzakelijke	 kosten	 van	 het	 bestaan,	 om	 inkomensafhankelijke	

kwijtscheldingen	 van	 heffingen	 van	 lagere	 overheden	 of	 om	 inkomensondersteunende	

maatregelen.479		

	

De	lidstaten	mogen	verder	rekening	houden	met	de	hoogte	van	nationale	minimumlonen,	de	

pensioenen	en	de	gezinssamenstelling	bij	het	vaststellen	van	het	niveau	van	sociale	bijstand.	

Hierbij	benadrukt	het	Hof	in	de	reeds	bovenvermelde	zaak	Chakroun480	dat	de	bevoegdheid	

strikt	moet	worden	geïnterpreteerd	en	zodanig	moet	worden	uitgeoefend	dat	geen	afbreuk	

wordt	 gedaan	 aan	 het	 doel	 van	 de	 richtlijn	 en	 aan	 het	 nuttig	 effect	 ervan.	 De	 nationale	

minimumlonen	 moeten	 dus	 worden	 beschouwd	 worden	 als	 de	 bovengrens	 in	 de	

beoordelingsmarge	van	de	lidstaten.		

	

Als	uitzondering	hierop	kan	gedacht	worden	aan	de	gezinssamenstelling.	De	lidstaten	kunnen	

echter	geen	minimuminkomen	vaststellen	waaronder	de	gezinshereniging	niet	kan	worden	

toegestaan.	 Hierbij	 moet	 steeds	 een	 concrete	 beoordeling	 voorafgegaan	 worden	 aan	 de	

weigering.	 Een	 individuele	 beoordeling	 door	 de	 lidstaat	 kan	 er	 wel	 voor	 zorgen	 dat	 de	

beslissing	om	tot	weigering	over	te	gaan	voldoende	gemotiveerd	is.	Het	Hof	oordeelde	verder	

dat	 een	 verzoek	 niet	 louter	 kan	 afgewezen	 worden	 op	 basis	 van	 het	 niet	 halen	 van	 de	

referentiebedragen.	

	

Het	vereiste	geïndividualiseerd	onderzoek	van	de	verzoeken	om	gezinshereniging	toe	te	laten,	

hebben	 in	 beginsel	 enkel	 betrekking	 op	 de	 inkomsten	 van	 de	 gezinshereniger.	 Het	 Hof	

oordeelde	dat	geen	rekening	mag	gehouden	worden	met	de	inkomsten	van	de	onderdaan	van	

het	 derde	 land	 waarvoor	 uit	 hoofde	 van	 gezinshereniging	 een	 verblijfsrecht	 wordt	

aangevraagd.481	Het	Hof	maakt	echter	wel	de	opmerking	dat	de	bewoording	van	het	criterium,	

nl.	 het	 begrip	 ‘in	 beginsel’,	 kan	wijzen	 op	 de	mogelijkheid	 van	 lidstaten	 om	 in	 individuele	

																																																								

	
479	HvJ	6	december	2012,	C-356/11	en	C-357/11.	
480	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
481	HvJ	6	december	2012,	C-356/11	en	C-357/11.	
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gevallen	 toch	 uitzonderingen	 te	 maken,	 indien	 die	 door	 de	 specifieke	 omstandigheden	

gerechtvaardigd	zijn.		

	

De	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 verplicht	 lidstaten	 overigens	 om	 bij	 de	 verlening	 van	 de	

verblijfstitel	 de	 bedragen	 van	 gezinsleden	 aan	 de	 inkomsten	 van	 het	 huishouden	mee	 te	

rekenen	in	het	geval	dat	de	gezinshereniger	niet	over	voldoende	inkomsten	beschikt.	Hierbij	

mag	een	eventueel	beroep	op	het	stelsel	van	sociale	bijstand	van	de	lidstaat	niet	meegerekend	

worden.482	 De	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 voorziet	 echter	 geen	 specifieke	 bepaling	 die	 het	

meerekenen	van	de	 inkomsten	van	gezinsleden	bij	de	aanvraag	van	de	eerste	verblijfstitel,	

verbiedt.		

3. Integratiemaatregelen	

247.	 De	 lidstaten	 kunnen	 met	 enige	 beoordelingsvrijheid	 integratiemaatregelen483	

opleggen	 waaraan	 onderdanen	 van	 derde	 landen	 moeten	 voldoen.	 De	 nationale	 context	

hierbij	 is	 vrij	 cruciaal,	 waardoor	 de	 Commissie	 deze	 beoordelingsvrijheid	 van	 de	 lidstaten	

erkent.	 Dergelijke	 voorwaarden	 moeten	 echter	 als	 doel	 hebben	 om	 de	 integratie	 van	

gezinsherenigers	 te	 vergemakkelijken.	 Wanneer	 de	 integratiemaatregelen	 of	

integratievoorwaarden	tot	doel	hebben	om	de	gezinshereniging	moeilijker	of	onmogelijk	te	

maken,	 zou	 dit	 een	 aanvullende	 eis	 voor	 de	 gezinshereniging	 betekenen.	 Deze	 eis	 is	 niet	

opgenomen	in	de	Gezinsherenigingsrichtlijn,	waardoor	dit	afbreuk	doet	aan	het	doel	van	de	

richtlijn:	 de	 bevordering	 van	 gezinshereniging.484	 De	 lidstaten	 kunnen	 verwachten	 van	

gezinsleden	 van	 gezinsherenigers	 dat	 zij	 voldoen	 aan	 de	 integratievoorwaarden	

overeenkomstig	 het	 gedachtegoed	 van	 de	Gezinsherenigingsrichtlijn.	 Dit	mag	 echter	 geen	

absolute	voorwaarde	zijn	waarvan	het	recht	op	gezinshereniging	afhangt.	Lidstaten	mogen	

verwachten	 van	 gezinsleden	 dat	 zij	 deelnemen	 aan	 cursussen	 zoals	 bv.	 taal-	 en	

integratiecursussen.	Deze	voorwaarden	moeten	steeds	bedoeld	zijn	om	het	integratieproces	

te	vergemakkelijken	en	niet	om	de	integratie	moeilijker	te	maken	of	afschrikkend	te	werken.	

																																																								

	
482	Art.	16,	1,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
483	Art.	7,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
484	HvJ	4	maart	2010,	C-578/08.	
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De	 lidstaten	 kunnen	 verlangen	 van	 een	 immigrant	 dat	 hij	 de	 nodige	 moeite	 doet	 om	 te	

integreren	in	de	maatschappij	waarin	hij	zijn	aanvraag	heeft	gedaan.	Dit	kan	gebeuren	op	basis	

van	 een	 beoordeling	 van	 basisvaardigheden.	 De	 Commissie	 verklaart	 hierbij	 dat	 lidstaten	

rekening	moeten	houden	met	het	geslacht	en	eventueel	het	opleidingsniveau.	De	beoordeling	

op	zich	mag	geen	belemmering	of	prestatieverplichting	zijn	die	de	uitoefening	van	het	recht	

op	gezinshereniging	bemoeilijkt.485	

	

De	Commissie	merkt	vervolgens	op	dat	de	integratievoorwaarden	zoals	voorzien	in	art.	7,	2	

van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	verschillen	met	deze	die	in	art.	4,	lid	1	zijn	opgenomen.	Deze	

voorwaarde	 laat	de	 lidstaten	toe	om	na	te	gaan	of	kinderen	boven	de	twaalf	 jaar,	die	niet	

begeleid	 aankomen	 in	 de	 lidstaten,	 aan	 een	 integratievoorwaarde	 voldoen	 vooraleer	 de	

toestemming	gegeven	wordt	voor	toegang	en	verblijf	tot	de	lidstaat.486	

4. Wachttijd	

248.	 Lidstaten	 moeten	 bijzondere	 omstandigheden	 in	 acht	 nemen	 wanneer	 zij	 een	

wachttijd	opleggen	aan	gezinsherenigers	en	ditzeker	in	het	geval	van	minderjarige	kinderen.487	

Ze	kunnen	van	deze	mogelijkheid488	gebruik	maken	gedurende	een	beperkte	duurtijd	tot	twee	

jaar,	maar	deze	maatregel	mag	geen	algemene	wachttijd	worden	die	voor	alle	indieners	op	

dezelfde	manier	geldt.		

	

Het	doel	van	deze	wachttermijn	is	om	de	lidstaten	de	mogelijkheid	te	bieden	onderzoek	te	

verrichten	 naar	 de	 omstandigheden	 waarin	 de	 gezinshereniging	 plaatsvindt,	 nadat	 de	

gezinshereniger	lang	genoeg	in	de	ontvangende	staat	heeft	verbleven	om	aan	te	nemen	dat	

de	 gezinsleden	 erin	 zullen	 slagen	 zich	 duurzaam	 te	 vestigen	 en	 een	 bepaalde	 graad	 van	

integratie	te	bereiken.	Het	evenredigheidsbeginsel	zal	aangewezen	worden	als	criterium	om	

																																																								

	
485	EUROPESE	COMMISSIE	(Comm.),	Mededeling	van	3	april	2014	van	de	Commissie	aan	de	Raad	en	het	Europees	
Parlement	 betreffende	 richtsnoeren	 voor	 de	 toepassing	 van	 Richtlijn	 2003/86/EG	 inzake	 het	 recht	 op	
gezinshereniging.	
486	 EUROPESE	 COMMISSIE	 (Comm.),	 Verslag	 van	 de	 Commissie	 aan	 de	 Raad	 en	 het	 Europees	 Parlement	
betreffende	de	toepassing	van	Richtlijn	2003/86/EG	inzake	het	recht	op	gezinshereniging.	
487	Zie		Art.	17	j°	art.	5,	5	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
488	Art.	8	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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te	 bepalen	 of	 lidstaten	 de	 wachttijd	 in	 overeenstemming	 met	 het	 doel	 van	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	aangewend	hebben.	

	

De	lidstaten	kunnen	eisen	dat	de	verblijfsperiode	ononderbroken	afgelegd	wordt	om	zo	een	

bepaalde	 graad	 van	 stabiliteit	 en	 integratie	 te	 bereiken.	 Tijdelijke	 afwezigheden	 kunnen	

echter	wel	gerechtvaardigd	zijn,	bijvoorbeeld	in	het	geval	van	een	familiebezoek	in	het	land	

van	oorsprong.		

Afdeling	3. Toegang	tot	arbeid	

249.	 De	 Commissie	 heeft	 voor	wat	 betreft	 de	 toegang	 tot	 arbeid	 voor	 gezinsherenigers	

richtsnoeren	uitgewerkt.	Deze	zijn	ook	van	toepassing	op	vluchtelingen	die	wensen	het	recht	

op	gezinshereniging	uit	te	oefenen.489		

	

De	 lidstaten	 kunnen	 gedurende	 12	 maanden	 beperkte	 voorwaarden	 vaststellen	 voor	 de	

uitoefening	van	werkzaamheden	door	gezinsleden.490	Het	is	mogelijk	om	de	toegang	tot	de	

arbeidsmarkt	te	beperken	of	een	arbeidsmarkttoets	uit	te	voeren.	Echter,	na	de	periode	van	

12	maanden	zijn	de	lidstaten	verplicht	om	toestemming	te	geven	voor	arbeid	in	loondienst	of	

als	 zelfstandige.	 De	 nationale	 lidstaten	 kunnen	 de	 toegang	 tot	 de	 arbeidsmarkt	 voor	

gezinsleden	 die	 buiten	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 vallen,	

volledig	zelf	regelen.	De	Commissie	raadt	in	dit	verband	echter	aan	om	de	toegang	voor	deze	

gezinsleden	 zo	min	mogelijk	 te	 beperken	 om	 de	 integratie	 te	 bevorderen	 en	 armoede	 te	

beperken.491		

																																																								

	
489	EUROPESE	COMMISSIE	(Comm.),	Mededeling	van	3	april	2014	van	de	Commissie	aan	de	Raad	en	het	Europees	
Parlement	 betreffende	 richtsnoeren	 voor	 de	 toepassing	 van	 Richtlijn	 2003/86/EG	 inzake	 het	 recht	 op	
gezinshereniging.	
490	Art.	14,	2	en	3	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
491	Zie	ook	overweging	15	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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Afdeling	4. Bijzondere	 bepalingen	 m.b.t.	 gezinshereniging	 van	 personen	 die	

internationale	bescherming	genieten	

1. Vluchtelingen	

250.	 Zoals	reeds	vermeld	 in	randnummer	233,	voorziet	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	een	

aantal	 afwijkingen	 in	 positieve	 zin	 voor	 vluchtelingen	 die	 hun	 recht	 op	 gezinshereniging	

wensen	uit	te	oefenen.	Op	grond	van	deze	bepalingen	zijn	de	lidstaten	verplicht	om	bepaalde	

gezinsleden	van	een	vluchteling	onder	gunstigere	voorwaarden	toestemming	te	geven	voor	

gezinshereniging.	Hierbij	hebben	de	lidstaten	geen	beoordelingsvrijheid.492	

	

Het	is	mogelijk	dat	de	lidstaten	de	toepassing	van	de	bovenvermelde	gunstigere	beperkingen	

beperken	tot	de	gezinsbanden	die	al	voor	binnenkomst	bestonden493,	verzoeken	die	binnen	

drie	maanden	na	toekenning	van	de	vluchtelingenstatus	werden	ingediend494	of	voor	gezinnen	

waarvoor	 gezinshereniging	 niet	 mogelijk	 is	 in	 een	 derde	 land	 waarmee	 de	

gezinshereniger/gezinsleden	bijzondere	banden	hebben.495	Zoals	steeds	moeten	de	lidstaten	

hierbij	het	doel	en	nuttig	effect	van	de	richtlijn	in	gedachten	houden.496	

	

251.	 De	 Gezinsherenigingsrichtlijn	 voorziet	 uitdrukkelijk	 dat	 lidstaten	 niet	 mogen	

verwachten	 dat	 een	 vluchteling	 en/of	 gezinslid	 het	 bewijs	 kan	 leveren	 dat	 de	 vluchteling	

voldoet	 aan	 de	 in	 artikel	 7	 gestelde	 eisen	 inzake	 huisvesting,	 voldoende	 inkomsten	 en	

integratievoorwaarden.497		

	

252.	 Een	eerste	uitzondering	op	de	regel	 is	specifiek	voor	wat	de	 integratievoorwaarden	

betreft.	 De	mogelijkheid	 bestaat	 voor	 de	 lidstaat	 om	deze	wel	 toe	 te	 passen	wanneer	 de	

																																																								

	
492	HvJ	27	juni	2006,	C-540/03.	
493	Art.	9,	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
494	Art.	12,	1,	derde	alinea	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
495	Art.	12,	1,	tweede	alinea	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
496	Zie	Chakroun-zaak.	
497	Art.	12,	lid	1	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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gezinshereniging	uiteindelijk	is	toegestaan.498	Dit	artikel	hoort	bij	de	algemene	bepalingen	van	

de	 Gezinsherenigingsrichtlijn,	 waardoor	 het	 voorrang	 heeft	 op	 art.	 96,	 lid	 2	 van	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	Hoofdstuk	V	m.b.t.	de	gezinshereniging	van	

vluchtelingen	 niet	 van	 toepassing	 is	 op	 een	 kerngezin	 dat	 na	 binnenkomst	 van	 de	

vluchteling/gezinshereniger	 is	 ontstaan.	Om	deze	 reden	 kunnen	de	 integratievoorwaarden	

alleen	worden	toegepast	nadat	gezinshereniging	is	toegestaan.	499	

	

253.	 Een	andere	uitzondering	op	de	gunstigere	bepalingen	van	hoofdstuk	V	is	te	vinden	in	

artikel	12,	lid	1,	tweede	alinea	van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn.500	De	Commissie	verduidelijkt	

dat	het	om	de	situatie	gaat	waarbij	gezinshereniging	mogelijk	is	in	een	derde	land	waarmee	

de	gezinshereniger	of	gezinslid	bijzondere	banden	heeft.	Dit	derde	land	moet	echter	wel	een	

realistisch	 alternatief	 zijn.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 het	 een	 veilig	 land	 moet	 zijn	 voor	 de	

gezinshereniger	en	de	gezinsleden.	De	lidstaat	moet	het	bewijs	leveren	dat	het	inderdaad	om	

een	veilige,	derde	staat	gaat.	Concreet	wil	dit	zeggen	dat	de	lidstaat	zal	moeten	aantonen	dat	

in	dit	land	het	risico	op	vervolging	of	refoulement	nihil	is.501	

	

254.	 Ten	derde	kunnen	lidstaten	eisen	dat	de	vluchteling	aan	de	voorwaarden	van	art.	7,	lid	

1	van	de	Gezinsherenigingsrichtlijn	moet	voldoen,	wanneer	het	verzoek	om	gezinshereniging	

niet	binnen	een	termijn	van	drie	maanden	na	de	toekenning	van	de	vluchtelingenstatus	wordt	

ingediend.	 Binnen	 deze	 termijn	 ondervinden	 vluchtelingen	 vaak	 praktische	 problemen,	

waardoor	 het	 volgens	 de	 Commissie	 een	 goede	 zaak	 is	 dat	 niet	 veel	 lidstaten	 van	 deze	

uitzondering	gebruik	maken.	Volgens	de	Commissie	zouden	lidstaten	die	deze	uitzondering	

wel	 toepassen,	 rekening	 moeten	 houden	 met	 de	 praktische	 problemen	 via	 objectieve	

vaststellingen.	Zoals	reeds	gezegd	is	dit	slechts	een	niet-bindende	richtlijn	die	de	Commissie	

vooropstelt.	

																																																								

	
498	Art.	7,	lid	2	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
499	 EUROPESE	 COMMISSIE	 (Comm.)	 Verslag	 van	 de	 Commissie	 aan	 de	 Raad	 en	 het	 Europees	 Parlement	
betreffende	de	toepassing	van	Richtlijn	2003/86/EG	inzake	het	recht	op	gezinshereniging.	
500	Art.	12,	lid	1	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
501	Zie		ook:	HvJ	26	april	2012,	C-508/10.	
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2. Personen	met	subsidiaire	bescherming	

255.	 Sommige	 categorieën	 van	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 genieten	 als	

gezinshereniger	zijn	uitgesloten	van	het	toepassingsgebied502	van	de	richtlijn.	Dit	houdt	verder	

in	 dat	 de	 bovenvermelde	 gunstigere	 voorwaarden	 voor	 vluchtelingen	 niet	 gelden	 voor	

gezinsherenigers	 die	 zich	 in	 de	 drie	 onderstaande	 situaties	 bevinden.	 De	

Gezinsherenigingsrichtlijn	vermeldt	expliciet	dat	het	niet	verplicht	is	om	de	personen	die	zich	

in	de	onderstaande	situatie	bevinden,	het	recht	op	gezinshereniging	te	ontzeggen.		

	

Ten	 eerste503	 kunnen	 kandidaat-vluchtelingen	 zich	 niet	 beroepen	 op	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn.	 Gezinsleden	 van	 kandidaat-vluchtelingen	 kunnen	 dus	 mogelijks	

geen	 beroep	 doen	 op	 de	Gezinsherenigingsrichtlijn	wanneer	 de	 lidstaat	 dit	 op	 die	manier	

heeft	voorgeschreven	in	zijn	wetgeving.		

	

Ten	 tweede504	 kunnen	 potentiële	 gezinsherenigers	 zich	 niet	 beroepen	 op	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	 wanneer	 zijn	 toestemming	 hebben	 verkregen	 in	 een	 lidstaat	 te	

verblijven	uit	hoofde	van	tijdelijke	bescherming.	

	

Als	 laatste505	 kunnen	 kandidaat-gezinsherenigers	 zich	 niet	 beroepen	 op	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn	 wanneer	 zij	 zich	 in	 de	 situatie	 bevinden	 waarbij	 de	 nationale	

lidstaat	een	vorm	van	subsidiaire	bescherming	heeft	toegekend.		

	

De	Commissie	benadrukt	dat	de	behoefte	aan	humanitaire	bescherming	van	personen	die	

subsidiaire	vormen	van	bescherming	genieten,	vaak	niet	verschilt	van	die	van	vluchtelingen.	

De	 Commissie	 spoort	 de	 lidstaten	 overigens	 aan	 om	 een	 wetgeving	 uit	 te	 werken	 die	

vluchtelingen	 en	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 genieten	 op	 gelijke	 voet	 zet.	 De	

convergentie	 van	 beide	 vormen	 van	 bescherming	 kunnen	 overigens	 ook	 teruggevonden	

																																																								

	
502	Art.	3,	lid	2,	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
503	Art.	3,	lid	2,	a)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
504	Art.	3,	lid	2,	b)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
505	Art.	3,	lid	2,	c)	Gezinsherenigingsrichtlijn.	
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worden	 in	 de	 Erkenningsrichtlijn	 van	 het	 Gemeenschappelijk	 Europees	 Asielstelsel	 (zie	

randnummer	 63).	 Daarnaast	 bestaat	 steeds	 de	 mogelijkheid	 voor	 lidstaten	 om	 een	meer	

gunstige	 nationale	 regeling	 uit	 te	 werken	 dan	 degene	 die	 is	 opgenomen	 in	 de	

Gezinsherenigingsrichtlijn.506	

Hoofdstuk	3. Gezinshereniging	in	België	

Afdeling	1. Gezinshereniging	in	België:	algemeen	

256.	 Het	recht	op	gezinshereniging	wordt	in	België	geregeld	door	de	Vreemdelingenwet.507	

De	regeling	van	de	gezinshereniging	valt	onder	de	bepalingen	met	betrekking	tot	het	verblijf	

van	 meer	 dan	 drie	 maanden.508	 De	 wet	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 onderhevig	 geweest	 aan	

verschillende	wijzingen,	zoals	bv.	de	wet	van	8	juli	2011.509	Volgens	verschillende	auteurs	was	

deze	wet	 voor	 de	 leesbaarheid	 van	 de	 regeling	 een	 slechte	 zaak.510	 Ondertussen	 zijn	 een	

veertigtal	 vernietigingsberoepen	 ingediend	 bij	 het	 Grondwettelijk	 Hof.511	 Van	 deze	 veertig	

zaken	 heeft	 het	Grondwettelijk	 Hof	 bij	 drie	 bepalingen	 van	 de	wet	 een	 schending	 van	 de	

Grondwet	 vastgesteld.	 Het	 belangrijkste	 vraagstuk	 hierbij	 was	 de	 invoering	 van	 de	 zgn.	

‘omgekeerde	 discriminatie’	 waardoor	 Belgen	 op	 het	 vlak	 van	 gezinshereniging	 slechter	

behandeld	werden	dan	Unieburgers.	Door	de	 invoering	 van	de	wet	 konden	meerderjarige	

Belgen	 niet	 langer	 herenigd	 worden	 met	 hun	 ascendenten,	 terwijl	 voor	 Unieburgers	 die	

mogelijkheid	wel	bleef	bestaan.	Ondertussen	heeft	de	wetgever	een	aantal	keer	ingegrepen	

om	zo	tot	een	overeenstemming	met	de	rechtspraak	van	het	Grondwettelijk	Hof	te	komen.512	

																																																								

	
506	Art.	3,	lid	5	Gezinsherenigingsrichtlijn.		
507	Wet	van	15	december	1980	betreffende	de	 toegang	 tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	
verwijdering	van	vreemdelingen	(Verder:	Vreemdelingenwet),	BS	31	december	1980.	
508	Art.	10	Vreemdelingenwet	e.v.	
509	 Wet	 van	 8	 juli	 2011	 tot	 wijziging	 van	 de	 wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	
grondgebied,	 het	 verblijf	 en	 de	 verwijdering	 van	 vreemdelingen	 wat	 betreft	 de	 voorwaarden	 tot	
gezinshereniging,	BS	12	september	2011.	(Hierna	Wet	van	8	juli	2011)	
510	S.	DAWOUD,	“Gezinshereniging	in	België:	kan	men	het	bos	nog	door	de	bomen	zien?”,	T.	Vreemd.	2014,	3,	1.	
511	Zie	o.m.	GwH	26	september	2013,	nr.	121/12	en	123/12.	
512	 Wet	 van	 15	mei	 2012	 tot	 wijziging	 van	 de	 wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	31	augustus	2012,	53577	;	Wet	
van	19	maart	2014	tot	wijziging	van	de	wet	van	15	december	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	
het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	5	mei	2014,	36137;	Wet	van	4	mei	2016	
houdende	 diverse	 bepalingen	 inzake	 asiel	 en	 migratie	 en	 tot	 wijziging	 van	 de	 wet	 van	 15	 december	 1980	
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Hieronder	zal	een	bespreking	volgen	van	de	belangrijkste	onderdelen	van	de	huidige	stand	

van	de	wetgeving	die	relevant	is	voor	personen	die	internationale	bescherming	zoeken.	Hierbij	

zal	 rekening	 gehouden	 worden	 met	 de	 rechtspraak	 van	 het	 Grondwettelijk	 Hof	 en	 de	

praktijken	van	de	Dienst	Vreemdelingenzaken.		

	

257.	 De	 Belgische	 wetgever	 kent	 het	 recht	 op	 Gezinshereniging	 toe	 aan	 een	 aantal	

familieleden	van	vreemdelingen	die	ten	minste	twaalf	maanden	toegelaten	of	gemachtigd	zijn	

om	 op	 het	 grondgebied	 te	 verblijven.513	 Het	 gaat	 om	 de	 buitenlandse	 echtgenoot	 van	 de	

vreemdeling	 en	minderjarige	 kinderen	 van	 de	 vreemdeling,	 al	 dan	 niet	 begeleid	 door	 zijn	

ouders.514	De	voorwaarde	met	betrekking	tot	de	aard	en	de	duur	van	het	verblijf	zijn	niet	van	

toepassing	 indien	 het	 familieleden	 betreft	 van	 een	 vreemdeling	 die	 toegelaten	 is	 tot	 het	

grondgebied	 op	 basis	 van	 internationale	 bescherming.515	 Hierdoor	 kunnen	 erkende	

vluchtelingen	 en	 personen	 die	 subsidiaire	 bescherming	 genieten	 sneller	 het	 recht	 op	

gezinshereniging	uitoefenen	dan	andere	vreemdelingen.		

Afdeling	2. Voorwaarden	gezinshereniging	in	België	en	het	Hof	van	Justitie	

1. Behoorlijke	huisvesting	

258.	 Familie	 van	 derdelanders	 en	 Belgen	 moeten	 over	 een	 behoorlijke	 huisvesting	

beschikking	die	toelaat	het	familielid	te	herbergen	en	dat	voldoet	aan	de	voorwaarden	die	

gesteld	worden	aan	een	onroerend	goed	zoals	bepaald	in	de	Woninghuurwet.516	Het	bewijs	

van	 behoorlijke	 huisvesting	 wordt	 geregeld	 door	 een	 KB.517	 Hierbij	 is	 een	 geregistreerd	

huurcontract	van	de	woning	die	de	gezinshereniger	huurt	als	hoofdverblijfplaats	voldoende.	

																																																								

	

betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen	en	
de	wet	van	12	januari	2007	betreffende	de	opvang	van	asielzoekers	en	van	bepaalde	andere	categorieën	van	
vreemdelingen,	BS	27	juni	2016,	38643.	
513	Art.	10,	§1,	4°	Vreemdelingenwet.		
514	Art.	10,	§1,	4°,	tweede	lid,	eerste	tot	derde	streepje	Vreemdelingenwet.	
515	Art.	 10,	§1,	4°,	 eerste	 lid	Vreemdelingenwet	 j°	 art.	 10,	§1,	5°,	 eerste	 lid	Vreemdelingenwet	 j°	 art.	 49,	§1,	
tweede	of	derde	lid	Vreemdelingenwet	j°	art.	49/2,	§§2	of	3	Vreemdelingenwet.	
516	Art.	10,	§2,	tweede	lid	Vreemdelingenwet	j°	art.	2	Boek	III,	Titel	VIII,	Hoofdstuk	II,	afdeling	2	BW.	
517	KB	van	26	augustus	2010	tot	wijziging	van	het	Koninklijk	Besluit	van		8	oktober	1981	betreffende	de	toegang	
tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	28	september	2010.	
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Een	notariële	eigendomstitel	van	de	woning	van	gezinshereniger	volstaat	evenzeer.	Het	KB	

vermeldt	verder	nog	dat	het	bewijs	van	voldoende	huisvesting	niet	aanvaard	zal	worden	als	

de	huisvesting	onbewoonbaar	verklaard	werd	door	de	daartoe	bevoegde	overheid.	

2. Bestaansmiddelen	

259.	 Sommige	 categorieën	 vreemdelingen	 moeten	 kunnen	 aantonen	 dat	 zij	 beschikken	

over	toereikende,	stabiele	en	regelmatige	bestaansmiddelen	om	zichzelf	en	zijn	gezinsleden	

te	onderhouden	en	om	te	voorkomen	dat	zij	ten	laste	van	de	openbare	overheden	vallen.518	

De	 wet	 verduidelijkt	 wat	 onder	 deze	 ruime	 definitie	 kan	 worden	 begrepen.	 De	

bestaansmiddelen	moeten	 ten	minste	 gelijk	 zijn	 aan	120%	van	het	 leefloon,	 ongeacht	 het	

aantal	familieleden	ten	laste.519	De	Dienst	Vreemdelingenzaken	hanteert	in	praktijk	enkel	de	

netto-inkomsten.520		

	

Deze	 vereiste	 is	 moeilijk	 te	 verenigen	 met	 het	 gedachtegoed	 van	 de	 richtlijn	 en	 de	

richtsnoeren	 die	 door	 de	 Commissie	 zijn	 uitgewerkt	 (zie	 randnummer	 240).	 In	 het	 reeds	

aangehaalde	Chakroun-arrest,	interpreteerde	het	Hof	van	Justitie	het	begrip	‘sociale	bijstand’	

als	zijnde	bijstand	die	in	de	plaats	komt	van	ontbrekende	stabiele,	regelmatige	en	voldoende	

inkomsten	 en	 niet	 als	 bijstand	 ter	 dekking	 van	 bijzondere	 en	 onvoorziene	 kosten.	 De	

Gezinsherenigingsrichtlijn	 laat	 niet	 toe	 de	 gezinshereniging	 te	 weigeren	 aan	 een	

gezinshereniger	die	het	bewijs	levert	dat	hij	over	stabiele	en	regelmatige	inkomsten	beschikt	

om	in	algemene	en	noodzakelijke	kosten	van	bestaan	en	in	die	van	zijn	gezinsleden	te	kunnen	

voorzien,	maar	die,	gelet	op	de	hoogte	van	zijn	inkomsten	toch	een	beroep	zal	kunnen	doen	

op	bijzondere	bijstand.521	

	

																																																								

	
518	Art.	10,	§2,	derde	lid	Vreemdelingenwet.	
519	 Art.	 10,	 §5	 Vreemdelingenwet	 j°	 art.	 14,	 §1,	 3°	 van	 de	 wet	 van	 26	 mei	 2002	 betreffende	 het	 recht	 op	
maatschappelijke	integratie.	
520	GwH	26	september	2013,	nr.	121/12	en	123/12	
521	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	60.	
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Deze	kwestie	werd	opgeworpen	bij	het	Grondwettelijk	Hof522,	met	een	bijkomend	verzoek	om	

hierover	een	prejudiciële	vraag	 te	 stellen	aan	het	Hof	van	 Justitie.	Het	Grondwettelijk	Hof	

concludeerde	dat	de	wetgever	een	referentiebedrag	heeft	vastgesteld,	zoals	bedoeld	door	het	

Hof	van	Justitie.	Dit	verhindert	niet	dat	de	DVZ	een	individuele	behoefteanalyse	verricht	om	

te	bepalen	welke	bestaansmiddelen	zij	nodig	hebben	om	in	hun	behoeften	te	voorzien	zonder	

ten	laste	te	vallen	van	de	openbare	overheden.	In	de	praktijk	blijkt	echter	dat	de	DVZ	zelf	geen	

inlichtingen	vraagt	aan	de	gezinshereniger	in	functie	van	de	individuele	behoefteanalyse.	De	

aanvrager	moet	dus	zelf	aantonen	dat	hij	aan	de	voorwaarden	voldoet,	door	alle	en	zoveel	

mogelijk	 informatie	 door	 te	 geven.523	 De	 Raad	 voor	 Vreemdelingenbetwistingen	 bevestigt	

deze	praktijk	van	de	DVZ.524	

Het	 Grondwettelijk	 Hof	 gaat	 in	 dit	 arrest	 niet	 over	 tot	 het	 daadwerkelijk	 stellen	 van	 de	

gevraagde	prejudiciële	vraag	en	motiveert	niet	waarom	het	dat	niet	doet.	

	

Bij	het	beoordelen	van	de	bestaansmiddelen	zal	rekening	gehouden	worden	met	de	aard	en	

regelmatigheid	van	de	bestaansmiddelen.525	De	wet	sluit	expliciet	het	leefloon,	aanvullende	

gezinsbijslag	en	financiële	maatschappelijke	dienstverlening	uit	als	bestaansmiddelen	die	in	

aanmerking	kunnen	genomen	worden.526	

	

De	wetgever	expliceert	vervolgens	dat	werkloosheidsuitkeringen	enkel	in	aanmerking	kunnen	

genomen	worden	als	de	gezinshereniger	kan	aantonen	dat	hij	actief	naar	werk	zoekt.527	Een	

werkloosheidsuitkering	 is	geen	vorm	van	het	door	het	Unierecht	uitgelegde	begrip	 ‘sociale	

																																																								

	
522	S.	DAWOUD,	“Gezinshereniging	in	België:	kan	men	het	bos	nog	door	de	bomen	zien?”,	T.	Vreemd.	2014,	3,.	
523	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	60.	
524	RvV	26	februari	2014,	nr.	119.542.	
525	Art.	10,	§5,	1°	Vreemdelingenwet.	
526	Art.	10,	§5,	2°	Vreemdelingenwet.	
527	Art.	10,	§5,	3°	Vreemdelingenwet.	
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bijstand’.528	 De	 werkloosheidsuitkeringen	 in	 het	 Unierecht	 worden	 beschouwd	 als	 een	

uitkering	die	de	toegang	tot	de	arbeidsmarkt	zou	moeten	vergemakkelijken.529	

3. Ziekteverzekering	

260.	 De	Vreemdelingenwet	vereist	dat	de	familieleden	van	de	gezinshereniger	beschikken	

over	een	ziektekostenverzekering	die	de	risico’s	in	België	voor	zowel	de	gezinshereniger	en	de	

familieleden	 dekt.530	 De	 DVZ	 leest	 deze	 voorwaarde	 in	 die	 zin	 dat	 het	 familielid	 een	

ziekteverzekering	moet	hebben	op	het	moment	van	aankomst	in	het	Rijk.531	

4. Geen	gevaar	voor	de	openbare	orde	of	volksgezondheid	

261.	 Ten	 eerste	 mag	 het	 familielid	 geen	 gevaar	 betekenen	 voor	 de	 openbare	 orde.532	

Concreet	betekent	dit	dat	de	familieleden	het	bewijs	moeten	leveren	bij	de	aanvraag	van	de	

gezinshereniging	dat	zij	geen	misdaden	begaan	hebben.	Dit	kan	aan	de	hand	van	een	uittreksel	

uit	 het	 strafregister	 of	 een	 bewijs	 van	 goed	 gedrag	 en	 zeden.	 Dit	 bewijs	 moet	 worden	

uitgevaardigd	door	de	bevoegde	overheid	in	het	land	van	herkomst,	het	document	mag	niet	

ouder	zijn	dan	6	maanden	en	moet	gelegaliseerd	zijn	of	voorzien	zijn	van	een	apostille.533	

	

262.		 Ten	 tweede	mag	het	 familielid	 geen	gevaar	betekenen	 voor	de	 volksgezondheid.534	

Concreet	houdt	dit	 in	dat	de	familieleden	het	bewijs	moeten	leveren	aan	de	hand	van	een	

medisch	 attest	 dat	 zij	 niet	 lijden	 aan	 een	 van	 de	 ziekten	 die	 vermeld	 zijn	 in	 de	

Vreemdelingenwet.535	

																																																								

	
528	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	60.	
529	HvJ	4	juni	2009,	C-22/08.	
530	Art.	10,	§2,	tweede	lid	Vreemdelingenwet.		
531	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	60.	
532	Art.	11,	§1,	eerste	lid,	3°	Vreemdelingenwet	j°	art.	10bis,	§1,	eerste	lid,	derde	streepje	Vreeemdelingenwet.	
533	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	60.	
534	Art.	11,	§1,	eerste	lid,	3°	Vreemdelingenweg	j°	art.	10	bis,	§1,	eerste	lid,	derde	streepje	Vreemdelingenwet.	
535	Zie		bijlage	Vreemdelingenwet.	
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5. Uitzonderingen	op	de	voorwaarden	

5.1. Minderjarige	kinderen	

263.	 De	Belgische	regeling	voor	gezinshereniging	voorziet	specifieke	uitzonderingen	voor	

niet-begeleide	minderjarige	vluchtelingen	die	wensen	hun	rechten	uit	 te	oefenen.	Zo	 is	de	

voorwaarde	 met	 betrekking	 tot	 de	 bestaansmiddelen	 niet	 van	 toepassing	 indien	 de	

gezinshereniger	zich	laat	vervoegen	door	minderjarigen	op	de	vlucht	(zie	randnummer	246).536	

Belangrijk	 hierbij	 is	 dat	 de	 gezinshereniger	 zich	 enkel	 laat	 vervoegen	 door	 zijn	 eigen	

minderjarige	kinderen,	de	eigen	kinderen	van	zijn	echtgenoot	of	gelijkgestelde	partner	of	door	

hun	gemeenschappelijke	minderjarige	kinderen.537	Door	deze	specifieke	bewoordingen	van	

het	 wetsartikel,	 is	 het	 niet	 mogelijk	 dat	 een	 ander	 familielid	 voor	 wie	 wel	 een	

bestaansmiddelenvereiste	geldt,	gelijktijdig	de	aanvraag	 indient.	 Indien	dergelijk	geval	 zich	

voortdoet,	kan	de	gezinshereniger	zich	niet	meer	beroepen	op	de	uitzondering.538	

5.2. Familie	 van	 een	 erkende	 vluchteling,	 een	 subsidiaire	

beschermde	of	een	medisch	geregulariseerde	

264.	 De	 voorwaarde	 van	 toereikende,	 stabiele	 en	 regelmatige	 bestaansmiddelen	 is	

evenmin	 van	 toepassing	 op	 de	 echtgenoot	 en	 de	minderjarige	 kinderen	 van	 een	 erkende	

vluchteling	 of	 van	 een	 subsidiair	 beschermde	 persoon.	 Hierbij	 geldt	 als	 bijkomende	

voorwaarde	dat	de	bloed-	of	aanverwantschap	al	bestond	vooraleer	de	gezinshereniger	het	

Rijk	binnenkwam	en	voor	zover	de	aanvraag	 ingediend	werd	 in	de	 loop	van	het	 jaar	na	de	

beslissing	 tot	 erkenning	 van	 de	 hoedanigheid	 van	 vluchteling	 of	 de	 toekenning	 van	 de	

subsidiaire	beschermingsstatus.539	Uit	de	interpretatie	door	het	Grondwettelijk	Hof540	en	de	

teksten	van	de	parlementaire	voorbereiding541	blijkt	dat	deze	uitzondering	geldt	voor	zowel	

																																																								

	
536	 Art.	 10,	 §2,	 derde	 lid	 Vreemdelingenwet	 j°	 art.	 10,	 §1	 eerste	 lid	 4°,	 eerste	 en	 derde	 streepje	
Vreemdelingenwet.	
537	Art.10,	§2,	derde	lid	Vreemdelingenwet.	
538	S.	DAWOUD,	“Gezinshereniging	in	België:	kan	men	het	bos	nog	door	de	bomen	zien?”,	T.	Vreemd.	2014,	3,	
19.	
539	Art.	10,	§2,	lid	5	Vreemdelingenwet.	
540	GwH	26	september	2013,	nr.	121/12,	B.15.6.	
541	Parl.St.	Kamer,	2010-11,	19	mei	2011,	nr.	443/18,	91-92.	
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vluchtelingen	 in	 de	 zin	 van	 het	 Vluchtelingenverdrag	 als	 voor	 personen	 die	 subsidiaire	

bescherming	genieten..542	Om	de	situatie	te	verduidelijken	heeft	de	wetgever	recent	de	twee	

categorieën	ook	wettelijk	verankerd	als	gelijken	(zie	randnummer	266).	

	

Wanneer	 de	 gezinshereniging	 echter	 mogelijk	 is	 in	 een	 ander	 land,	 bezit	 de	 minister	 de	

mogelijkheid	om	documenten	te	eisen	die	het	bestaan	van	behoorlijke	huisvesting,	voldoende	

bestaansmiddelen	 of	 een	 ziektekostenverzekering	 toch	 kunnen	 aantonen.	 Hierbij	 moet	

rekening	gehouden	worden	met	de	feitelijke	omstandigheden.	In	de	praktijk	blijkt	dat	de	DVZ	

geen	gebruik	maakt	van	deze	mogelijkheid.543	

	

In	het	verleden	was	de	situatie	voor	personen	die	subsidiaire	bescherming	genoten	minder	

duidelijk.	 Vaak	 konden	 zij	 geen	 gebruik	 maken	 van	 de	 uitzondering	 op	 de	

bestaansmiddelenvoorwaarde,	omdat	er	 juridische	onzekerheid	gold.544	Zo	was	de	DVZ	van	

oordeel	 dat	 sinds	 de	 reeds	 bovenvermelde	 wet	 inwerking	 getreden	 was,	 de	 uitzondering	

alleen	 van	 toepassing	 was	 op	 familie	 van	 een	 subsidiair	 beschermde	met	 een	 onbeperkt	

verblijfsrecht.	 De	 RvV	 stelde	 in	 zijn	 rechtspraak	 vaak	 het	 omgekeerde	 vast.	 Hoe	 dan	 ook	

werden	een	groot	aantal	gezinsherenigingen	onterecht	geweigerd.545	

	

265.	 De	ziektekostenvereiste	en	de	vereiste	van	behoorlijke	huisvesting	zijn	evenmin	van	

toepassing	 op	 bovenvermelde	 categorieën	 van	 personen	 die	 internationale	 bescherming	

zoeken	en	aan	de	voorwaarden	voldoen.546	

																																																								

	
542	Parl.St.	Kamer,	2010-11,	19	mei	2011,	nr.	443/18,	91-92.	
543	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	20.	
544	 K.	 VERHAEGEN,	 “Juridische	 onzekerheid	 over	 de	 voorwaarden	 tot	 gezinshereniging	 voor	 subsidiair	
beschermden”,	T.Vreemd.	2012,	218-223.	
545	B.	GABRIËLS,	K.	VERSTREPEN	en	M.	VERREST,	“Verblijfswetgeving	2014”,	Wet	en	Duiding,	Brussel,	Larcier,	
2013,	20.	
546	Art.	10,	§2,	vijfde	lid	Vreemdelingenwet.	
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6. Hervorming	juni	2016	

266.	 De	regering	heeft	met	de	Wet	van	1	juni	2016547	een	aantal	wijzigingen	doorgevoerd	

in	 verband	 met	 het	 statuut	 van	 vluchtelingen	 en	 subsidiair	 beschermden.	 Voor	 de	

gezinsherenigers	werd	ook	een	kleine	wijziging	doorgevoerd.	Een	aanvraag	gezinshereniging	

met	een	persoon	die	subsidiaire	bescherming	geniet,	valt	nu	in	alle	gevallen	onder	artikel	10	

van	de	Vreemdelingenwet.548	Op	die	manier	worden	personen	die	subsidiaire	bescherming	

genieten,	 gelijkgesteld	 met	 erkende	 vluchtelingen.	 Dit	 geldt	 ook	 wanneer	 de	 subsidiair	

beschermde	 nog	 een	 tijdelijk	 verblijfsrecht	 heeft.	 Inhoudelijk	 blijven	 echter	 dezelfde	

voorwaarden	 gelden	 waaraan	 de	 gezinshereniger	 moet	 voldoen	 om	 het	 recht	 op	

gezinshereniging	uit	te	oefenen.	

Afdeling	3. Toegang	tot	arbeid	

1. Tijdens	de	aanvraagprocedure	

267.	 Kandidaat-gezinsherenigers	kunnen	aan	de	slag	als	werknemer	tijdens	de	periode	van	

onderzoek	van	de	aanvraag	tot	erkenning	van	het	verblijfsrecht	alsook	tijdens	het	beroep	voor	

de	 RVV.	Hiermee	worden	 de	 buitenlandse	 onderdanen	 bedoeld	 die	 een	 aanvraag	 hebben	

ingediend	om	het	recht	op	gezinshereniging	uit	te	oefenen	met	een	familielid	dat	al	toegelaten	

is	om	tijdelijk	of	definitief	in	België	te	verblijven.	

	

Om	het	recht	op	arbeid	te	kunnen	uitoefenen,	moeten	zij	een	arbeidskaart	C	aangevraagd	en	

bekomen	 hebben.549	 Als	 bijkomende	 voorwaarde	 geldt	 dat	 deze	 personen	 een	 attest	 van	

immatriculatie	moeten	bezitten.	Familieleden	van	arbeidsmigranten	worden	uitgesloten	van	

de	regeling	van	de	arbeidskaarten	C.	Familieleden	van	buitenlandse	onderdanen	van	wie	het	

verblijf	is	beperkt	tot	de	duur	van	een	arbeidskaart,een	beroepskaart	of	de	uitoefening	van	

een	 zelfstandige	 activiteit,	 kunnen	 evenmin	 gebruik	 maken	 van	 de	 regeling	 van	 de	

arbeidskaarten	C.	Deze	personen	kunnen	eventueel	wel	een	arbeidskaart	B	aanvragen	indien	

																																																								

	
547	 Wet	 van	 1	 juni	 2016	 tot	 wijziging	 van	 de	 wet	 van	 15	 december	 1980	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	
grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	van	vreemdelingen,	BS	28	juni	2016.	
548	Art.	4	Wet	van	1	juni	2016	tot	wijziging	van	de	Vreemdelingenwet.	
549	Art.	17,	6°	KB	9	juni	1999.	
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de	werkgever	een	conforme	aanvraag	zou	indienen.	Voor	een	inhoudelijke	bespreking	van	de	

arbeidskaarten	C,	zie	randnummer	122.		

2. Na	een	definitieve	gunstige	beslissing	

268.	 Eenmaal	 de	 kandidaat-gezinsherenigers	 een	 definitieve	 gunstige	 beslissing	 hebben	

verkregen	om	in	België	te	verblijven,	kunnen	zij	(verder)	aan	de	slag	als	werknemer.	Hiervoor	

moeten	de	gezinsherenigers	een	elektronische	verblijfskaart	A	hebben	bekomen	of	een	Bewijs	

van	Inschrijving	in	het	Vreemdelingenregister.	Daarnaast	moeten	zij,	net	zoals	de	kandidaat-

gezinsherenigers-	opnieuw	een	arbeidskaart	C	aanvragen.	550	Dezelfde	uitzonderingen	voor	de	

kandidaat-gezinsherenigers	 blijven	 onverminderd	 gelden.	 Van	 zodra	 gezinsherenigers	 een	

verblijfsrecht	 van	 onbepaalde	 duur	 ontvangen	 hebben,	 worden	 zij	 vrijgesteld	 van	

arbeidskaarten,	net	zoals	dit	het	geval	is	voor	andere	categorieën	vreemdelingen.551	

Afdeling	4. Einde	van	de	gezinshereniging	

269.	 De	minister	of	zijn	gemachtigde	kan	beslissen	dat	het	familielid	het	recht	niet	meer	

heeft	om	in	het	Rijk	te	verblijven	in	de	gevallen	waarin	de	voorwaarden	voor	gezinshereniging	

niet	meer	voldaan	zijn,	er	sprake	is	van	een	schijnhuwelijk	of	een	huwelijk	met	een	andere	

persoon,	de	familieleden	een	gevaar	opleveren	voor	de	volksgezondheid	of	de	aanvrager	of	

de	familieleden	heeft	fraude	gepleegd	met	de	documenten	die	het	recht	op	gezinshereniging	

zouden	moeten	aantonen	of	bewijzen.552		

Deel	VII. Terugkeer	en	export	socialezekerheidsrechten		

Hoofdstuk	1. Algemeen	

270.		 Dit	 deel	 zal	 de	 (on)mogelijkheid	 behandelen	 om	 socialezekerheidsrechten	 te	

exporteren	in	geval	van	de	terugkeer	van	vluchtelingen	naar	het	land	van	herkomst.	Hierbij	

zal	 aandacht	 besteed	worden	 aan	de	 verschillende	mogelijkheden	en	modaliteiten	 van	de	

vrijwillige	terugkeer	van	vluchtelingen	naar	het	 land	van	herkomst,	met	de	hierbij	horende	

bijstand.		

																																																								

	
550	Art.	17,	6°	KB	9	juni	1999.	
551	Art.	2,	3°	KB	9	juni	1999.	
552	Art.	11,	§1	en	§2	j°	art.	10ter,	§3	j°	art.	13,	§4	Vreemdelingenwet.	
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Hoofdstuk	2. Vrijwillige	terugkeer	

Afdeling	1. Concept	

271.	 Het	concept	vrijwillige	terugkeer	omvat	de	gevallen	waarin	een	persoon	naar	zijn	land	

van	herkomst	of	een	derde	 land	terugkeert,	waar	hij	 toegelaten	 is	om	te	verblijven	op	het	

grondgebied.	Dit	is	een	autonome	beslissing	van	die	persoon	om	een	beroep	te	doen	op	een	

programma	voor	bijstand	aan	terugkeer,	uitgewerkt	door	de	overheid	van	het	gastland.553		

Afdeling	2. Cijfers	

272.	 De	cijfers	van	kandidaat-vluchtelingen	en	andere	migranten	die	vrijwillig	terugkeren	

naar	het	land	van	herkomst,	blijven	stijgen.	In	2016	keerden	4267	personen	terug	naar	hun	

land	van	herkomst	via	het	zgn.	“vrijwillige	terugkeerprogramma”.	In	2015	bedroeg	dit	aantal	

4053	personen.	Ongeveer	de	helft	van	deze	personen	kreeg	hierbij	materiële	steun	om	zich	

opnieuw	 in	 hun	 land	 van	 herkomst	 te	 vestigen.	 De	 grootste	 aantallen	 van	 vrijwillig	

terugkerende	personen,	zijn	 terug	te	vinden	bij	 Irakezen	en	Afghanen.	Het	gaat	hierbij	om	

asielzoekers. 554	De	overheid	subsidieert555	hierbij	organisaties	zoals	Caritas	International	en	

de	Internationale	Organisatie	voor	Migratie	om	deze	terugkeer	mogelijk	te	maken.		

Afdeling	3. Bijstand	bij	vrijwillige	terugkeer	

273.	 Fedasil	 is	 bevoegd	 voor	 de	 coördinatie	 van	 de	 vrijwillige	 terugkeerprogramma’s.	

Samen	 met	 de	 hulp	 van	 de	 gesubsidieerde	 organisaties	 zoals	 Caritas	 International,	 heeft	

Fedasil	in	2012	een	eigen	beleid	ontwikkeld,	zonder	een	aanwezig	wettelijk	kader.	Zo	zijn	er	

nieuwe	criteria	geïntroduceerd	om	te	bepalen	welke	categorieën	van	zgn.	‘terugkeerders’	een	

beroep	kunnen	doen	op	 re-integratiesteun.	Bijstand	bij	 vrijwillige	 terugkeer	bestaat	op	dit	

moment	uit	drie	luiken:	bijstand	bij	terugkeer,	terugkeerpremie	en	re-integratiesteun.556	

																																																								

	
553	 Zie	 	 de	 website	 van	 het	 Agentschap	 integratie	 &	 inburgering,	 op:	
http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-
reizen/terugkeer/vrijwillige-terugkeer.	
554	http://fedasil.be/nl/nieuws/retour-volontaire/vrijwillige-terugkeer-stijgende-lijn.	
555	 Zie	 Koninklijk	 besluit	 van	 17	 mei	 2016	 tot	 wijziging	 van	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 26	 februari	 2015	 tot	
toekenning	van	subsidies	door	het	Federaal	Agentschap	voor	de	Opvang	van	Asielzoekers	in	het	kader	van	de	
coördinatie	van	de	“Vrijwillige	begeleide	terugkeer”,	BS	9	juni	2016,	35026.	
556	Zie	MYRIA,	Een	nieuw	kader	voor	het	Belgisch	terugkeerbeleid,	Brussel,	2014.	
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1. Bijstand	bij	terugkeer	en	terugkeerpremie	

274.		 Een	migrant	die	naar	zijn	land	wil	terugkeren	en	geen	financiële	middelen	heeft	om	de	

terugreis	 te	 betalen,	 kan	 hiervoor	 steun	 vragen	 bij	 Fedasil.	 Fedasil	 zal	 dan	 samen	met	 de	

Internationale	 Organisatie	 voor	Migratie	 de	 kostprijs	 en	 de	 praktische	 organisatie	 van	 de	

terugreis	op	zich	nemen.	Hiervoor	moet	de	migrant	beschikken	over	een	geldig	internationaal	

paspoort.	De	terugkeerder	krijgt	een	premie	van	250	euro	per	volwassene	en	125	euro	per	

kind.557	Deze	premie	kan	enkel	verkregen	worden	wanneer	de	migrant	niet	beschikt	over	een	

wettelijke	verblijfsstatus.558	

2. Re-integratiesteun	

275.	 Wanneer	 aan	 de	 voorwaarden	 voldaan	 is,	 kan	 de	 terugkeerder	 bijkomende	 re-

integratiesteun	 ontvangen	 voor	 een	 concreet	 terugkeerproject	 in	 het	 herkomstland.	 Het	

betreft	een	budget	dat	ingezet	wordt	voor	individuele	projecten	in	het	herkomstland,	zoals	

het	opstarten	van	een	eigen	zaak	of	het	volgen	van	een	opleiding.	Kandidaat-vluchtelingen,	

waaronder	ook	NBMV	en	andere	kwetsbare	personen	komen	 in	aanmerking	voor	deze	re-

integratiemaatregelen.559	De	basissteun	voor	volwassenen	bedraagt	700	euro,	aangevuld	met	

350	euro	per	kind.	De	aanvulling	per	dossier	kan	oplopen	tot	1500	euro	voor	een	concreet	

project.	

3. Steun	op	basis	van	sociale	situatie	

276.	 Een	vierde,	complementaire	vorm	van	steun	is	aangepast	aan	de	sociale	situatie	en	de	

gezinssamenstelling	van	de	terugkeerder.	De	terugkeerbegeleider	moet	expliciet	deze	vorm	

van	 steun	 voorstellen	 op	 basis	 van	 de	 persoonlijke	 situatie	 van	 de	 betrokkene.	 Concreet	

kunnen	families	met	kinderen	tot	500	euro	per	dossier	extra	verkrijgen.	Hetzelfde	geldt	voor	

personen	 uit	 kwetsbare	 categorieën,	 zoals	 zwangere	 vrouwen,	 oudere	 personen,	 zieke	

																																																								

	
557	https://www.fedasil-hosting.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Terugkeer-
_en_reintegratieprogramma_tabel_2015.pdf.	
558	Zie	brochure	Fedasil	op:	
http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/brochure_vt_nl_druk_3_0.pdf,	geraadpleegd	op	28	april	
2018.	
559	https://www.fedasil-hosting.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Terugkeer-
_en_reintegratieprogramma_tabel_2015.pdf.	
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personen…	 Wanneer	 er	 bovendien	 sprake	 is	 van	 een	 uitzonderlijke	 situatie	 kan,	 mits	

motivering,	maximum	1000	euro	facultatief	toegekend	worden	per	dossier.	

Hoofdstuk	3. Export	sociale	zekerheid	

Afdeling	1. Algemeen		

1. Problematiek	

277.	 In	 het	 geval	 van	 terugkerende	 vluchtelingen	 kunnen	 positieve	 en	 negatieve	

wetsconflicten	 ontstaan,	 nl.	 een	 persoon	 kan	 op	 grond	 van	 de	 criteria	 van	 de	 nationale	

wetgeving	ofwel	onder	 twee	of	meer	socialezekerheidsregelingen	vallen	ofwel	onder	geen	

enkel.	Dit	is	te	verklaren	doordat	de	toepasselijkheid	van	de	socialezekerheidswetgeving	van	

zowel	België,	als	in	veel	gevallen	van	het	land	van	herkomst,	afhangt	van	het	uitoefenen	van	

een	beroepsactiviteit	op	het	grondgebied	(zie	randnummer	165).560	Principieel	is	de	Belgische	

sociale	zekerheid	niet	meer	van	toepassing	op	erkende	vluchtelingen	die	niet	(meer)	in	België	

werkzaam	zijn,	of	die	wel	in	België	werkzaam	zijn,	maar	in	dienst	zijn	van	een	werkgever	die	

noch	in	België	gevestigd	is,	noch	in	België	een	exploitatiezetel	heeft.	EU-burgers,	EER-burgers	

en	Zwitserse	onderdanen	kunnen	tevens	genieten	van	een	beter	uitgewerkte	regeling,	maar	

de	bespreking	daarvan	zou	te	ver	reiken	voor	het	onderwerp	van	deze	masterproef.	Hieronder	

volgt	 een	 overzicht	 van	 de	 concrete	 regeling	 voor	 de	 (uitsluiting	 van)	 export	 van	

socialezekerheidsrechten	voor	terugkerende	erkende	vluchtelingen,	per	sector	van	de	sociale	

zekerheid.	

2. Export	uit	herkomstland	

278.	 Afhankelijk	 van	 de	 nationale	 wetgeving	 van	 het	 herkomstland,	 kunnen	 erkende	

vluchtelingen	eventueel	ook	de	opgebouwde	rechten	in	het	herkomstland	innen	in	België.	Op	

dit	ogenblik	bestaan	er	nog	geen	bilaterale	verdragen	die	dergelijke	situatie	met	de	meest	

voorkomende	landen	van	herkomst	van	de	huidige	generatie	vluchtelingen	geregeld	hebben.	

De	Belgische	nationale	wetgeving	bevat	alvast	geen	expliciete	verbodsbepalingen	hiertegen,	

maar	 de	 erkende	 vluchteling	 zal	 in	 sommige	 gevallen	 rekening	 moeten	 houden	 met	 de	

voorwaarden	van	sommige	sociale	bijstandsprestaties,	die	een	laag	of	ontbrekend	inkomen	

vereisen.		

																																																								

	
560	W.	VAN	EECKHOUTTE,	“Handboek	Sociaal	Recht	II”,	2016,	598-599.	
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Afdeling	2. Prestaties	

1. Werkloosheidsuitkeringen	

279.	 Een	 van	 de	 toekenningsvoorwaarden	 van	 de	 werkloosheidsuitkeringen,	 is	 de	

verplichting	 om	 zijn	 gewone	 woonplaats	 te	 hebben	 in	 België	 en	 hier	 ook	 effectief	 te	

verblijven.561	Deze	voorwaarde	op	zich	zorgt	ervoor	dat	erkende	vluchtelingen	die	(al	dan	niet	

vrijwillig)	 terugkeren	naar	het	 land	van	herkomst,	hun	werkloosheidsuitkeringen	niet	meer	

kunnen	 innen.	Erkende	vluchtelingen	kunnen	 in	de	meeste	gevallen	geen	beroep	doen	op	

internationale	 verdragen	 of	 Europese	 wetteksten	 die	 deze	 principiële	 niet-export	 zouden	

kunnen	milderen.	

2. Geneeskundige	verzorging	en	arbeidsongeschiktheid	

280.	 De	ziekteverzekeringswet	beperkt562	principieel	het	toepassingsgebied	tot	het	Belgisch	

grondgebied.	In	normale	omstandigheden	is	het	dus	niet	mogelijk	dat	teruggekeerde	erkende	

vluchtelingen	arbeidsongeschiktheidsuitkeringen	of	terugbetalingen	kunnen	verkrijgen	voor	

geneeskundige	verstrekkingen.	De	ziekteverzekeringswet	verleent	echter	de	mogelijkheid	aan	

de	uitvoerende	macht	om	uitzonderingen	te	voorzien.563	Het	reeds	vermeld	koninklijk	besluit	

van	 3	 juli	 1996564	 geeft	 een	 aantal	 –tijdelijke-	 situaties	 aan	 waarin	

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen	 kunnen	 worden	 verleend	 of	 terugbetalingen	 kunnen	

verkregen	worden	voor	prestaties	die	in	het	buitenland	werden	verricht.	Het	gaat	o.m.	over	

verstrekkingen	 tijdens	 vakantie	 of	 verrichtingen	 tijdens	 periodes	 van	 detachering.	 Deze	

tijdelijke	 situaties	 zijn	 niet	 relevant	 voor	 erkende	 vluchtelingen	 die	 permanent	 terugkeren	

naar	het	 land	 van	herkomst.	Voor	deze	personen	blijft	 het	principe	 van	niet-terugbetaling	

onverminderd	blijft	gelden.	

3. Arbeidsongevallen	en	beroepsziekten	

281.	 De	arbeidsongevallen-	en	beroepsziekten	regeling	heeft	alleen	betrekking	op	situaties	

die	 in	 België	 plaatsvinden	 of	 plaatsgevonden	 hebben.	 Beide	 wetten	 verwijzen	 voor	 hun	

																																																								

	
561	Art.	66	KB	houdende	de	werkloosheidsreglementering.	
562	Art.	136,	§1	Ziekteverzekeringswet.	
563	Art.	136,	§1,	tweede	lid	Ziekteverzekeringswet.	
564	Art.	294	KB	3	juli	1996.	
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toepassingsgebied	 naar	 de	 RSZ-wet,	 dat	 een	 eigen	 criterium	 hanteert,	 nl.	 plaats	 van	

tewerkstelling	 (zie	 randnummer	165).	 In	het	geval	van	grensoverschrijdende	vraagstukken,	

heeft	België	enkele	internationale	verdragen	afgesloten.	Deze	zijn	niet	relevant	voor	erkende	

vluchtelingen	vermits	geen	enkel	herkomstland	van	de	meest	voorkomende	nationaliteiten	in	

het	lijstje	van	deze	verdragen	voorkomt.	In	het	geval	waarin	een	erkende	vluchteling	in	beide	

landen	de	gevolgen	draagt	van	een	arbeidsongeval	of	blootgesteld	wordt	aan	de	risico’s	van	

een	 beroepsziekte,	 dan	 zal	 de	 arbeidsongevallenverzekeraar	 of	 het	 Fonds	 voor	

Beroepsziekten	slechts	tot	uitkering	overgaan	voor	de	periode	waarin	de	Belgische	wettelijke	

regeling	van	toepassing	was.565	

4. Rust-	en	overlevingspensioenen	

282.	 Het	 principe	 van	 niet-exporteerbaarheid	 van	 socialezekerheidsrechten	 wordt	

gemilderd	 in	 de	 pensioenensector.	 In	 principe	 kunnen	 Belgen	 in	 elk	 geval	 hun	 Belgisch	

pensioen	in	eender	welk	land	opnemen.566	Zoals	reeds	uiteengezet	in	randnummer	163,	geldt	

voor	 erkende	 vluchtelingen	 een	 niet-discriminatiebeginsel567	 voor	 wat	 betreft	 de	 sociale	

zekerheid,	waardoor	dezelfde	mogelijkheden	(en	dus	ook	voorwaarden)	met	betrekking	tot	

de	 export	 van	 pensioenen	 voor	 vluchtelingen	mogelijk	 zijn	 als	 deze	 voor	 Belgen.568	 In	 de	

praktijk	 volstaat	 een	 bewijs	 van	 leven	 om	 de	 uitbetaling	 van	 de	 pensioenen	 in	 het	

herkomstland	mogelijk	te	maken.		

5. Gezinsbijslag		

283.	 Sinds	 de	 koppeling	 van	 verblijfsvoorwaarden	 aan	 het	 recht	 om	 gezinsbijslag	 te	

verkrijgen,	 is	 het	 niet	 meer	 mogelijk	 voor	 rechthebbende,	 erkende	 vluchtelingen	 om	 de	

gezinsbijslag	in	het	buitenland	te	innen.		

	

																																																								

	
565	 Y.	 JORENS,	De	 rechtspositie	 van	 niet-EU-onderdanen	 in	 het	 Europees	 socialezekerheidsrecht,	 Brugge,	 die	
Keure,	1997,	p.	106.	
566	 Art.	 18bis	 Koninklijk	 Besluit	 nr.	 50	 tot	 vaststelling	 van	 het	 algemeen	 reglement	 betreffende	 het	 rust-	 en	
overlevingspensioen	voor	werknemers,	BS	16	januari	1968,	441.	
567	Art.	24	Vluchtelingenverdrag.	
568	Zie	ook	voor	andere	
vreemdelingen:http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/foreigner/paymentpension/paginas/default.aspx.	
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284.	 In	principe	kunnen	kinderen	van	werknemers	of	zelfstandigen	die	worden	opgevoed	

of	 lessen	 volgen	buiten	België,	 geen	 recht	 doen	 verkrijgen	op	 kinderbijslag.569	 In	 sommige	

gevallen	is	het	wel	mogelijk	dat	de	rechtgevende	kinderen	zich	in	het	buitenland	bevinden,	

terwijl	de	ouder	in	België	de	kinderbijslag	ontvangt.	Het	gaat	hierbij	om	tijdelijke	situaties	zoals	

vakanties,	studies	in	EU-landen	of	verblijf	 in	een	andere	EU-lidstaat	om	medische	redenen.	

Daardoor	 zijn	 deze	 uitzonderingen	 in	 principe	 niet	 relevant	 voor	 kinderen	 van	 erkende	

vluchtelingen	die	terugkeren	naar	of	achtergebleven	zijn	in	het	land	van	herkomst.	Erkende	

vluchtelingen	kunnen	een	aanvraag	doen	bij	de	bevoegde	minister	(of	eerder	de	FOD	Sociale	

Zekerheid)	om	het	recht	op	gezinsbijslag	te	blijven	ontvangen	wanneer	de	rechtgevende	zich	

in	het	buitenland	bevindt.	De	FOD	Sociale	Zekerheid	zal	al	dan	niet	een	vrijstelling	verlenen	in	

het	geval	van	‘behartigenswaardige	gevallen.’		

Deel	VIII. Besluit	

285.	 Uit	het	cijfermateriaal	van	deel	I	blijkt	dat	vluchtelingen	het	vaak	moeilijk	hebben	om	

zich	 te	 integreren	 in	 onze	 maatschappij.	 De	 eerste	 jaren	 sinds	 de	 aankomst	 van	 de	

vluchtelingen,	vinden	ze	geen	of	nauwelijks	vast	werk.	Daardoor	moeten	ze	terugvallen	op	de	

systemen	 van	 de	 sociale	 bijstand.	 De	 arbeidsbemiddelingsdiensten,	 zoals	 bv.	 de	 VDAB,	

hanteren	weliswaar	de	slogan	integration	through	work,	maar	er	is	nog	een	lange	weg	te	gaan.	

Recente	 wetswijzigingen	 die	 het	 verblijfsrecht	 van	 erkende	 vluchtelingen	 automatisch	

beperken	 met	 eventuele	 verlengingsmogelijkheid,	 zal	 naar	 alle	 waarschijnlijkheid	 de	

integratie	van	vluchtelingen	niet	bevorderen.		

	

286.	 In	 het	 hoogtepunt	 van	 de	 huidige	 asielcrisis	 in	 2015	 rezen	 stemmen	 om	 de	

bescherming	op	grond	van	het	Vluchtelingenverdrag	te	wijzigen	of	op	te	heffen.	 In	deel	 III	

blijkt	dat	het	Vluchtelingenverdrag	echter	is	opgesteld	met	het	idee	om	op	een	hele	reeks	van	

situaties	van	toepassing	te	kunnen	zijn.	De	definitie	van	het	concept	‘vluchteling’,	is	bewust	

vaag	gehouden	om	te	vermijden	dat	door	een	al	te	specifieke	definitie	mensen	door	de	mazen	

van	 het	 net	 zouden	 glippen.	De	meeste	 verwarring	 heerst	 echter	 over	 de	 inhoud	 van	 het	

Vluchtelingenverdrag.	Sommige	voorstellen	om	het	verdrag	op	te	heffen	of	te	wijzigen	zijn	

																																																								

	
569	Art.	52	AKBW.	
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gebaseerd	op	het	 foutieve	 idee	dat	het	verdrag	een	onbeperkt	verblijfsrecht	gunt	aan	alle	

personen	 op	 de	 vlucht.	 Het	 verdrag	 legt	 een	 loutere	 verplichting	 op	 aan	 de	 lidstaten	 om	

vluchtelingen	 niet	 terug	 te	 sturen	 naar	 het	 land	 van	 herkomst:	 het	 zgn.	 non-refoulement	

beginsel.		

	

287.	 Andere	 (wets-)voorstellen	 betrekking	 op	 de	 sociale	 rechten	 en	 plichten	 van	

(kandidaat-)vluchtelingen.	 De	 grote	 aantallen	 vluchtelingen	 zouden	 voor	 een	 zware	 druk	

zorgen	op	de	financiering	van	de	sociale	zekerheid,	maar	exacte	berekeningen	zijn	echter	niet	

beschikbaar.	Dankzij	het	Vluchtelingenverdrag	kunnen	(erkende!)	vluchtelingen	op	dezelfde	

wijze	 en	 onder	 dezelfde	 voorwaarden	 genieten	 van	 de	 sociale	 bescherming	 als	 nationale	

onderdanen.	 Dit	 betekent	 concreet	 natuurlijk	 ook	 dat	 zij	 de	 benodigde	 bijdragen	moeten	

betalen	vooraleer	zij	aanspraak	kunnen	maken	op	de	uitbetaling	van	enige	prestaties.	In	de	

praktijk	blijkt	het	halen	van	de	voorwaarden	van	deze	prestaties	vaak	een	struikelblok	voor	

erkende	vluchtelingen	die	net	 in	het	opvangland	 zijn	aangekomen,	aangezien	 zij	 nog	geen	

bijdragen	hebben	betaald	of	nog	onvoldoende	arbeidsdagen	achter	de	rug	hebben.	Voor	wat	

betreft	 asielzoekers	 die	 in	 afwachting	 zijn	 van	een	definitieve	beslissing	m.b.t.	 hun	 status,	

gelden	strenge	beperkingen	op	de	toegang	tot	de	reguliere	sociale	bijstand.	Een	volledig	apart	

sociaal	statuut	voorzien	voor	(kandidaat-)vluchtelingen	blijkt	in	de	praktijk	moeilijk	haalbaar	

door	de	mechanismen	van	het	niet-discriminatiebeginsel	van	het	Vluchtelingenverdrag	en	het	

Grondwettelijk	gelijkheidsbeginsel.		
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