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NIEUW MIGRATIEWETBOEK 

De suggesties van ORBITvzw en de belanghebbenden   - juni 2021 

 

Ter inleiding 

ORBITvzw werd – naast vele anderen – uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden 

in het kader van de redactie van een nieuw federaal Migratiewetboek. Er was een korte tijd 

voorzien om de antwoorden te verzamelen. ORBITvzw heeft ervoor gekozen om de vragen 

ook voor te leggen aan een bredere kring belanghebbenden. De vragen van de Commissie 

werden snel hertaald door twee leden van het ORBIT – expertiseteam Migratie & Asiel, voor 

een brede rondvraag. Naast antwoorden op de concrete vragen was er ook de 

mogelijkheid een verhaal te schrijven over de beleving van een procedure in het kader van 

de verblijfs- en opvangwetten. Er waren in totaal 14 reacties op onze oproep.  

In deze nota werden de voorstellen van de belanghebbenden en eerdere voorstellen van 

ORBITvzw gebundeld.  

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken voor de 

participatieve aanpak in het perspectief van een redactie van een nieuw migratiewetboek.  

Die participatieve aanpak kan best ook in een volgende fase van het redactieproces 

aangehouden worden. Een te korte reactieperiode voor deze eerste vragenlijst heeft ervoor 

gezorgd dat we veel basisinformatie van de direct betrokkenen hebben gemist. Het mag 

dan zo zijn dat onze werking van onderuit gevoelig is dergelijke signalen, toch is in deze de 

gestadige dialoog beter dan de snelle besluitvorming. Migratiebeleid is al te vaak slachtoffer 

van oneliners en snelle quotes. Migratiewetgeving mag dat zéker niet worden en dient 

weloverwogen tot stand, bijgestuurd en verstaanbaar gecommuniceerd te worden.   

Gezien het participatief karakter van de redactie van het Migratiewetboek zullen wij deze 

aanbevelingen ook bezorgen aan de respondenten op onze oproep, aan de 

belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. 

 

Met dank aan al wie meegewerkt heeft en wie er verder mee aan de slag gaat! 

 

ORBITvzw 

Contact: amos@orbitvzw.be  

 

 

mailto:amos@orbitvzw.be
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De antwoorden van ORBITvzw en belanghebbenden op de vragen van de 

commissie 

1. Hoe kunnen de verblijfs- en opvangwetgeving worden geformuleerd met het oog op een 

grotere congruentie, leesbaarheid en eenvoud? 

- Welke onderwerpen moeten in het ontwerp van codificatie worden opgenomen? 

o In welke mate moet het aan te nemen Migratiewetboek de wetgeving betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen (wet van 15 december 

1980) en betreffende de opvang van asielzoekers (wet van 12 januari 2007) in een eengemaakt 

wetboek integreren en/of behouden? 

o In welke mate is het wenselijk om, met het oog op de regulering van het geheel van de normen 

waarvan u denkt dat ze onder het aan te nemen Migratiewetboek moeten vallen, gebruik te 

maken van een wet in formele zin? Welke aspecten zouden, volgens u, het voorwerp kunnen 

uitmaken van koninklijke besluiten of van rondzendbrieven? 

- Hoe zou het aan te nemen Migratiewetboek in zijn formulering moeten omgaan met de relatie met 

andere pertinente normen van internationaal en Europees recht, en andere pertinente Belgische 

wetgeving, decreten en ordonnanties? 
- Van welke juridische concepten zou de betekenis moeten worden gepreciseerd in een unieke en 

transversale definitie die een uniforme toepassing doorheen het aan te nemen Migratiewetboek 

verdient? 
- Welke structuur zou het aan te nemen Migratiewetboek moeten krijgen? 

 

 

De aanbevelingen van ORBITvzw en de belanghebbenden op dit punt zijn: 

- De structuur van het nieuwe wetboek moet veel helderder ineen zitten. Idealiter worden de 

bepalingen over de verschillende verblijfsstatuten (asiel – Unieburger – Derdelander - …) één 

voor één opgesomd, alvorens over te gaan tot een overzicht van beslissingen tot einde 

verblijf (bevel om het grondgebied te verlaten, inreisverbod, …) en vervolgens over te gaan 

tot bespreking van de rechtsmiddelen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de 

Raad van State.  

Per statuut of rechtsmiddel moet worden aangegeven welk recht op opvang daar al dan niet 

aan gekoppeld wordt. In geval van afwijzing van een bepaalde aanvraag waaraan recht op 

opvang gekoppeld is, moet verankerd worden dat er een plaats moet zijn voor de betrokkene 

om in rust en ruimte te kunnen reflecteren over zijn/haar toekomstperspectief. 

We bevelen aan dat het KB zoveel mogelijk dezelfde structuur volgt. 

De bepalingen omtrent het personeel van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(benoemingsvoorwaarden, de evaluatie van de leden, enz., huidige artikelen 39/19-39/55 

van de wet) onder te brengen in een aparte wet, of minstens een aparte titel van de wet. 

- Er zou een automatisch verblijfsstatuut moeten worden ingevoerd voor personen erkend als 

staatloze. ORBITvzw deed daarover eerder dit voorstel.  

- Er zou een nieuw artikel “9x” moeten komen voor personen die niet-repatrieerbaar zijn. 

ORBITvzw deed daarover eerder dit voorstel. 

- Een definitie van het hoger belang van het kind in migratiecontext, dat steeds de eerste 

overweging moet zijn, dient te worden toegevoegd. Er moet een duidelijke opsomming 

komen van elementen die hiervoor in rekening moeten worden gebracht, en aan het 

onderling gewicht van deze elementen. 

https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2019/05/ARTIKEL-9XnietrepatrieerbarenORBITfinaleversie28022014.pdf
https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2019/05/ARTIKEL-9XnietrepatrieerbarenORBITfinaleversie28022014.pdf
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2. Welke structurele of punctuele aanpassingen van de geldende regels zouden kunnen 

bijdragen tot meer eenvoud, efficiëntie, coherentie en rechtszekerheid in de bestuurlijke 

procedures, mede gelet op de rol van de bestuurlijke actoren en van private personen? (Bij uw 

suggesties, gelieve relevante procedures en actoren aan te duiden) 

 

- Hoe zou de samenloop van de verschillende verblijfsprocedures en gerelateerde procedures (opvang, 

terugkeer…) en van de daarmee samenhangende beslissingen kunnen worden geregeld om de algemene 

congruentie van de wetgeving, de rechtszekerheid en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van deze 

procedures te garanderen?  

- Welke rol zouden de verschillende besturen (federale, gewestelijke, gemeenschaps- en lokale besturen) 

en private actoren (werkgevers, instellingen van hoger onderwijs, vervoersmaatschappijen…) kunnen 

vertolken, om de algemene congruentie en de rechtszekerheid te bewaren in de implementatie van de 

verblijfs- en gerelateerde procedures?  

- Op welke wijze kan de deelname van de rechtszoekenden aan de procedure, bijvoorbeeld via de 

bewijslast, het hoorrecht of de samenstelling van een elektronisch dossier, bijdragen tot de zorgvuldige 

besluitvorming en rechtszekerheid in de implementatie van de relevante verblijfs- en gerelateerde 

procedures? 

 

In het kader van de rechtszekerheid bevelen ORBITvzw en de belanghebbenden aan dat: 

- Aan elke verblijfsaanvraag en beroepsprocedure een wettelijk bepaalde maximale 

behandelingsduur wordt gekoppeld, dus ook voor de asielprocedure, de 

regularisatieprocedure, de humanitaire visumaanvragen. Dit moet ook het geval zijn in het 

geval dat de overheid een nieuwe beslissing dient te nemen na vernietiging van een eerdere 

beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

- een commissie wordt opgericht die beslist over aanvragen van humanitaire regularisatie en 

humanitaire visa. Zo wordt willekeur vermeden maar kan toch rekening gehouden worden 

met de specificiteit van elke aanvraag. Zo kan ook het hoger belang van het kind optimaal en 

op consequente wijze mee in rekening worden gebracht 

- een onafhankelijk statuut wordt gemaakt voor de artsen-adviseurs die moeten adviseren 

omtrent aanvragen medische regularisatie. De huidige situatie, waarbij artsen werken in 

ondergeschiktheid ten aanzien van Dienst Vreemdelingenzaken werken, leidt al te vaak tot 

onbillijke medische adviezen waarbij de expertise van de eigen – vaak specialistische - arts 

van de betrokkene op weinig gefundeerde wijze in vraag wordt gesteld. De artsen zouden 

echter in volle onafhankelijkheid en op neutrale wijze een beoordeling moeten maken van de 

medische elementen die aan hen worden voorgelegd, waarbij een ambtenaar van DVZ dan 

op basis van dit advies een beslissing neemt. 

- Elke asielzoeker het recht krijgt om kosteloos een vertaling te vragen van een 

afwijzingsbeslissing door het CGVS. Momenteel is slechts een kleine minderheid van de 

afgewezen asielzoekers in staat om de motivering van de beslissing te begrijpen. Dit kan 

leiden tot een betere aanvaarding van de beslissing. Uiteraard wordt de beslissing nu al 

meestal uitgelegd door een advocaat en/of sociaal assistent, maar dat gebeurt meestal 

louter mondeling en vaak in een beknopte samenvatting waardoor nuances en details 

verloren gaan. 

- Fedasil verplicht wordt om elke beslissing tot het niet toekennen van een opvangplaats op 

geïndividualiseerde wijze te motiveren, daarbij rekening houden met het belang van het kind 

als eerste overweging. 
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In het kader van de deelname van de rechtszoekenden aan de procedure bevelen ORBITvzw en de 

belanghebbenden aan dat het hoorrecht een belangrijkere rol wordt gegeven. Vooreerst moet het 

hoorrecht precies worden omschreven, met name moet er een wettelijke checklist komen van 

punten die moeten worden overlopen. Het hoorrecht is momenteel al te vaak een lege doos 

aangezien betrokkenen eenmalig worden gehoord en niet de kans krijgen om hun verklaringen 

naderhand te staven met documenten. De overheid zou  het hoorrecht zelf actiever moeten invullen 

en mee op zoek gaan naar bewijzen ter ondersteuning van de verklaringen van betrokkenen, in 

plaats van zoals momenteel een louter passieve rol aan te nemen.  

De rol van lokale besturen moet wettelijk opgewaardeerd worden, aangezien zij de schakel zijn 

tussen de betrokken rechtszoekende en de beslissende overheid. Idealiter wordt wettelijk verankerd 

wat de informatieplicht van lokale besturen naar rechtszoekenden precies omvat.  

ORBITvzw en de belanghebbenden worden vaak geconfronteerd met situaties waarin lokale besturen 

zelf onvoldoende geïnformeerd blijken te zijn van de diverse verblijfsstatuten en – procedures 

waardoor niet zelden foute of onvolledige informatie wordt verstrekt. Geregeld bereiken ons ook 

verhalen dat OCMW’s uit betrokkenheid aan vreemdelingen aanraden om een bijstandsuitkering te 

vragen terwijl de verlenging van een verblijfsstatus vaak gekoppeld is aan de voorwaarde van niet ten 

laste te zijn van de Belgische overheden. Zowel bij lokale besturen als bij de OCMW’s is er vaak nood 

aan betere kennis van het vreemdelingenrecht bij de betrokken ambtenaren. Dit is ook een 

noodzakelijke voorwaarde opdat deze ambtenaren zelf correcte informatie kunnen doorgeven aan 

de betrokken vreemdelingen. ORBITvzw en de belanghebbenden bevelen daarom de oprichting aan 

van interlokale samenwerkingsverbanden aan, waarbij (kleinere) gemeenten op structurele basis de 

nodige juridische informatie kunnen inwinnen bij grotere gemeentes indien de eersten niet over 

voldoende kennis kunnen beschikken.  

Verder dient een vernieuwde Dienst Vreemdelingenzaken (beter Federale Immigratiedienst) in het 

kader van de informatieplicht op haar website een helder overzicht te geven van de diverse 

verblijfsprocedures en beroepsmogelijkheden, met gedetailleerde informatie over de voorwaarden 

en de bewijsstukken die moeten overgemaakt worden door de betrokken aanvrager. Deze 

informatieplicht wordt ook best wettelijk verankerd. De huidige website bevat enkel partiële en niet 

duidelijk gestructureerde informatie hierover. De Dienst dient ook telefonisch toegankelijk te zijn 

voor het grote publiek, met voldoende personeel om lange wachttijden te vermijden. 

ORBITvzw en de belanghebbenden pleit er ook voor dat de juridische afdeling van het Vlaams 

Agentschap Integratie en Inburgering ook voor particulieren toegankelijk blijft, en niet enkel voor 

professionals. Dat voorstel geldt ook voor dienstverlening in Franstalig/Duitstalig België. Het verdient 

aanbeveling dat de juridische bijstand inzake immigratie/internationaal privaatrecht/… regionale 

antennes heeft, die ook kunnen inspelen op de noden van de gemeentelijke dienstverlening. 
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3. Welke structurele of punctuele aanpassingen van de geldende regels zouden kunnen 

bijdragen tot meer eenvoud, efficiëntie en coherentie in de geschilbeslechting en bijdragen tot de 

rechtszekerheid bij de toepassing van het verblijfsrecht, in acht genomen het geheel van 

jurisdictionele actoren?  

 

- Wat moet de reikwijdte zijn van de jurisdictionele controle (vernietiging, hervorming, schorsing, 

controle ex nunc/ex tunc, cassatie, …). Gelieve bij uw suggesties de relevante beroepsprocedures en 

jurisdictionele actoren te vermelden (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, 

burgerlijke rechter, strafrechter, onderzoeksgerechten, …) 

- Hoe zou de samenloop van de verschillende jurisdictionele procedures kunnen worden georganiseerd, 

ten einde een coherente behandeling en uitkomst van de beroepen te garanderen? 

- Zouden bijkomende wijzen of mogelijkheden van institutionele bemiddeling en van monitoring moeten 

worden opgenomen? Indien ja, welke en met welke procedurele modaliteiten? 

- In welke mate zouden bepaalde beroepen een schorsend effect moeten hebben? Volgens welke 

modaliteiten teneinde, in het bijzonder, misbruik van procedure te vermijden? Gelieve bij uw suggesties 

de relevante beroepen te preciseren. 

 

ORBITvzw en belanghebbenden doen op dit punt volgende aanbevelingen: 

 

- Alle beroepen die fundamentele grondrechten betreffen, in het bijzonder met een link naar 

art. 2, 3 en 8 EVRM, dienen minstens aan een ex nunc toetsing met schorsende werking te 

worden onderworpen. Dit geldt bijgevolg ook voor beroepsprocedures tegen een weigering 

van medische regularisatie, aangezien de tekst van het huidige artikel 9ter Vreemdelingenet 

gebaseerd is op het artikel 3 EVRM. Dit dient ook te gelden voor elke procedure ingesteld 

door een NBMV, teneinde het hoger belang van het kind ten volle te respecteren. In deze 

procedures moet de bescherming van deze grondrechten voorgaan op het formeel karakter 

van de procedure. Bovendien vallen zo ook efficiëntiewinsten te boeken, doordat bv. 

doorslaggevende ontbrekende documenten nog kunnen worden toegevoegd in de loop van 

een beroepsprocedure en onmiddellijk mee beoordeeld worden. Dit is efficiënter dan het 

huidige systeem waarbij het beroep wordt afgewezen en de betrokkene verplicht wordt een 

nieuwe aanvraag in te dienen.  

Het schorsend karakter van deze procedures is noodzakelijk om te vermijden dat deze 

kwetsbare categorieën personen (ernstig zieke personen, net meerderjarig geworden 

NBMV’s) geen recht meer hebben op opvang. Wat betreft zieke personen wordt op deze 

manier ook de rechtspraak gevolgd van het Hof van Justitie in de zaak Abdida/België  van 

18.12.2014. 

- Een NBMV zou bij aankomst in België de kans moeten hebben om een algemene 

verblijfsaanvraag (via een “integrale toegangspoort”) in te dienen zonder strategisch te 

moeten kiezen tussen de asielprocedure, de procedure humanitaire/medische regularisatie 

en de bijzondere verblijfsprocedure uit huidig art. 61/14 e.v. van de wet van 15.12.1980. Ook 

al zijn deze verschillende procedures in theorie principieel combineerbaar, in de praktijk 

blijkt dat de verschillende instanties elkaars beslissingen afwachten. Daardoor wordt de 

betrokken NBMV de facto verplicht een keuze te maken terwijl dit, zeker wanneer hij/zij net 

is aangekomen, niet steeds helemaal duidelijk is. Eén overheidsinstantie zou dan d.m.v. één 

procedure moeten nagaan of de NBMV in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus, de 

subsidiaire beschermingsstatus, of een voorlopig of definitief verblijf om andere redenen. 
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Deze benadering is veel kindvriendelijker en waarborgt dat het belang van het kind optimaal 

wordt meegenomen bij de beoordeling.  

- Op bepaalde punten moet de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

idealiter vergroot worden. Zo pleiten ORBITvzw en belanghebbenden  ervoor om: 

o  de Raad volledig bevoegd te maken voor het beoordelen van beslissingen over 

visumaanvragen die afgewezen worden op basis van vermoeden van een 

schijnsituatie. Momenteel dient de betrokkene het schijn-karakter van zijn huwelijk/ 

wettelijke samenwoning / erkenning te betwisten bij de familierechtbank (en 

eventueel het Hof van Beroep), die zelf niet bevoegd zijn om zich uit te spreken over 

het visum. Daardoor worden betrokkenen de facto verplicht om zich eerst tot de 

familierechtbank te wenden, om daarna een nieuwe visumaanvraag in te dienen die 

opnieuw van nul start.  Dit leidt tot onredelijk lange procedures die het recht op een 

effectief gezinsleven onmogelijk maken en vaak leiden tot schrijnende situaties 

waarbij werkelijke koppels hun relatie opgeven door de lange periode duur van de 

procedure. 

o De Raad ook bevoegd te maken voor de beslissingen tot vasthouding. In de praktijk 

wordt een vasthoudingsbeslissing gebaseerd op een bevel om het grondgebied te 

verlaten en hebben zij in essentie dezelfde motivering. Voor het aanvechten van de 

vasthouding is momenteel de raadkamer bevoegd, voor het aanvechten van het 

bevel zelf de Raad. Dit vormt een obstakel voor het grondrecht van een 

daadwerkelijke toegang tot de rechter. Bovendien blijkt momenteel dat de 

raadkamers vaak onvoldoende voeling en kennis hebben met het 

vreemdelingenrecht. Bovendien is het ook efficiënter aangezien de Raad dan in één 

arrest zou kunnen oordelen over het bevel én de beslissing tot vasthouding. 

 

4.  Welke structurele of punctuele aanpassingen van de geldende regels zouden kunnen 

bijdragen tot een verduidelijking van de rechtspositie van vreemdelingen bij de toepassing van de 

verblijfs- en opvangregels?  

 

- Welke maatregelen in het aan te nemen Migratiewetboek zouden kunnen bijdragen tot een betere 

omkadering van de juridische en sociale bijstand in de verblijfsprocedures? Welke maatregelen kunnen 

bijdragen tot een betere kennis van de verblijfsreglementering en -procedures en van hun wijzigingen, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van ontwikkelingen in de rechtspraak of in de bestuurlijke praktijk (bijv. 

rondzendbrieven, website, enz.)? 

- Welke mogelijkheden zouden moeten bestaan voor het verzamelen en de uitwisseling van persoonlijke 

gegevens tussen de betrokken diensten? Met welke rechterlijke waarborgen en bescherming in het aan 

te nemen Migratiewetboek? 

 

Zie vraag 2, voor wat betreft de juridische en sociale bijstand. 
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5. Welke structurele of punctuele aanpassingen van de geldende regels zouden kunnen 

bijdragen tot een  terugkeerregeling die coherent is met de verblijfsprocedures, en die klaarheid en 

rechtszekerheid biedt over de rechtspositie van personen die onwettig of onregelmatig op het 

grondgebied verblijven? 

 

- In welke mate zouden administratieve praktijken inzake vrijwillige en gedwongen terugkeer en het 

daarmee samenhangende detentiebeleid in het aan te nemen Migratiewetboek moeten worden 

opgenomen?  

- Welke documenten zouden moeten worden verstrekt in situaties van onregelmatig verblijf zonder 

effectieve mogelijkheid tot of in afwachting van terugkeer (BGV, BGV met verlenging van de termijn 

voor terugkeer, bijlage 35, andere vormen van precaire en tijdelijke verblijfstitel, …)? Gelieve bij uw 

suggesties de relevante situatie aan te duiden.  

 

ORBITvzw en belanghebbenden pleiten in dit verband voor: 

- Het behouden van het verblijfsrecht voor vreemdelingen met onbeperkt verblijfsrecht in 

diverse statuten (behoudens erkende vluchtelingen) die voor onbepaalde tijd terugkeren 

naar hun herkomstland. Momenteel zijn de regels over de mogelijkheid weinig transparant 

en ORBITvzw en belanghebbenden ontvangen signalen van mensen die hun plannen voor 

een terugkeer naar het herkomstland “op hun oude dag” afzeggen omwille van de vrees dat 

zij naderhand niet meer naar België kunnen terugreizen.  Velen willen bij vertrek naar het 

herkomstland immers graag de garantie dat terugkeer naar België kan als terugvalpositie. De 

strenge beoordeling van terugkeer heeft volgens ORBITvzw en belanghebbenden dan ook 

een omgekeerd effect doordat het de betreffende personen net verhindert om België te 

verlaten.  

- Het uitwerken van volwaardige alternatieven voor detentie van vreemdelingen zonder wettig 

verblijf, zodat detentie slechts een ultimum remedium wordt indien alle andere 

alternatieven niet zinvol zijn gebleken. Wij pleiten voor het uitbouwen van plaatsen van rust, 

ruimte en veiligheid waarin mensen zonder wettig verblijf de mogelijkheid krijgen om een 

realistisch toekomstperspectief uit te werken. Deze plaatsen en de bijhorende begeleiding 

dienen te gebeuren door niet-commerciële en niet-overheidsafhankelijke organisaties, 

hetgeen noodzakelijk is om het volledige vertrouwen van de betrokken personen te kunnen 

waarborgen. 

- Indien detentie toch noodzakelijk blijkt, pleiten ORBITvzw en belanghebbenden om: 

o  dit op menswaardige manier te organiseren, vanuit de vaststelling dat het niet gaat 

om detentie van criminelen maar louter om mensen die geen houders zijn van wettig 

verblijf. De huidige toestand van personen in detentie lijkt gelijkaardig aan die van 

personen in Belgische gevangenissen waardoor men twee verschillende categorieën 

personen op gelijke wijze behandelt.  

o Wettelijk te verankeren dat minderjarigen nooit in detentie kunnen worden 

geplaatst, ook niet in het bijzijn van hun ouders, noch dat ouders kunnen worden 

vastgehouden door hen te scheiden van hun kinderen. 
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6.  Welke structurele of punctuele aanpassingen van de geldende regels zouden kunnen 

bijdragen tot een systematische aandacht voor de specifieke noden van bijzonder kwetsbare 

personen in de verblijfs- en opvangreglementering, teneinde hun rechtspositie te verduidelijken en 

rechtszekerheid te verzekeren ?  

- Welke zouden de procedurele gevolgen van een toestand van bijzondere kwetsbaarheid (zoals 

minderjarigheid, handicap, gevorderde leeftijd, zwangerschap, de hoedanigheid van slachtoffer van 

mensenhandel, de omstandigheid van alleenstaande ouder met minderjarige kinderen, de hoedanigheid 

van slachtoffer van huiselijk geweld en/of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek en/of 

seksueel geweld,…) moeten zijn? Gelieve bij uw suggesties de relevante situaties van kwetsbaarheid 

aan te duiden. 

- Hoe zou het aan te nemen Migratiewetboek systematische en transversale aandacht voor de noden en de 

specifieke situatie van bijzonder kwetsbare vreemdelingen kunnen verzekeren doorheen de 

toepasselijke procedures? 

 

ORBITvzw en belanghebbenden pleiten in dit verband voor: 

- Het uitwerken van concrete maatregelen ten behoeve van kwetsbare personen in de 

verblijfsprocedure, waardoor het statuut van kwetsbaar persoon meer is dan een loutere 

afvinklijst van formele regels.  

- Een doorgedreven wettelijke uitwerking van het concept “hoger belang van het kind”, 

waarmee ook rekening gehouden wordt bij beslissingen over het toekennen van opvang aan 

families met minderjarige kinderen in diverse verblijfsstatuten. 

- Het uitbouwen van een psychomedische dienst bij het CGVS, waarnaar asielzoekers met 

(vermoeden van) ernstige psychomedische problemen die een impact kunnen hebben op de 

capaciteiten van de betrokken personen om een verhoor te ondergaan, naar kunnen worden 

doorverwezen. De psychomedische dienst maakt dan een advies op voor de protection 

officer, rekening houdend met de informatie die de betrokkene aan de dienst overhandigt, 

doch ook rekening houdend met de lange wachtlijsten in de zorg (waardoor de afwezigheid 

van attesten door de betrokkene hem niet mag worden aangewreven). 

Indien dit niet mogelijk is dient minstens wettelijk te worden opgesomd aan welke 

standaarden een psychomedisch attest van een hulpverlener dient te voldoen en hoe het 

CGVS deze attesten moeten beoordelen. Orbit ontvangt immers veel signalen van 

asielzoekers die melden dat de asielinstanties geen of niet adequaat rekening houden met de 

pscyhomedische attesten die hen worden overhandigd. 

- ORBITvzw en belanghebbenden pleiten ook voor een onafhankelijk statuut van de artsen-

adviseurs in medische regularisatie-aanvragen. (zie opmerkingen onder vraag 2) 
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7. Elke andere suggesties die u ten behoeve van het aan te nemen Migratiewetboek wenst te 

formuleren, met het oog op de verbetering van de rechtszekerheid, de congruentie en de 

leesbaarheid van de verblijfs- en opvangreglementering. 

 

ORBITvzw en belanghebbenden geven mee dat elke wetswijziging slechts zinvol is indien deze 

adequaat wordt uitgevoerd door de betrokken ambtenaren. 

Al te vaak ontvangt ORBITvzw signalen van overheidsdiensten die zelf manifest contra legem en 

alleszins in een geest van wantrouwen ten opzichte van de betrokken vreemdelingen werken. 

In deze is het – naast het uitwerken van een Migratiewetboek - even geraadzaam werk te maken van 

een vernieuwde federale immigratiedienst die beantwoordt aan alle vereisten van een eigentijdse 

overheidsdienst. 

ORBITvzw en belanghebbenden merken ook op dat een goed migratiebeleid ook maar kan werken 

als er voldoende capaciteit (mensen en middelen) is. Als dat niet het geval is, mogen de 

consequenties daarvan niet negatief worden aangerekend aan de betrokken vreemdelingen.  

 

Brussel, 14 juni 2021 

 

Contact: amos@orbitvzw.be  
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