
Vragen en antwoorden – infosessie Afghanistan 20/10/2021 

Q: Ik ben aanwezig als advocaat en zou vormingspunten willen aanvragen na deze sessie. Is het 

mogelijk om een aanwezigheidsattest te krijgen aub? 

A: Als advocaat kunt u na het volgen van onze vorming zelf ook in het kader van permanente vorming 

punten aanvragen voor deze vorming. U kan via www.advocaat.be > ‘voor advocaten’ > ‘log in’ > 

‘privaat luik’ > ‘e-loket’ > ‘permanente vorming’ > ‘individuele aanvraag tot erkenning’ de erkenning 

vragen. Indien u de erkenning bekomt, ontvangt u 1 punt per gevolgd vormingsuur. 

Het attest van deelname hiervoor dient u zelf aan te vragen bij onze vormingsadministratie. 

Contacteer hiervoor na afloop: Vormingsadministratie AgII vorming@integratie-inburgering.be 

 

Q: Ik heb een dossier van een Afghaanse vrouw die humanitair visum moet gaan halen in 

Islamabad, ik kreeg voor haar e-visum, maar Belgische Ambassade zegt dat de procedure voor 

Border Pass nog niet gestart kan worden, ik krijg niet meer info, weten jullie daar meer over? 

A: Dit antwoord hebben wij ontvangen via de Belgische ambassade in Islamabad : “Dear Sir/Madam, 

As you wish to proceed your journey to Belgium through Pakistan and as you are a Belgian citizen / an 

official resident in Belgium / a holder of a Belgian visa, Please be informed that current procedure for 

border crossing via Torkham and visa on arrival have been amended. The new procedure (in order to 

enter Pakistan)for the foreign nationals in Afghanistan is the following : 1. To get an online e-visa for 

Pakistan through website: https://visa.nadra.gov.pk/ Please note that there is no need to go to the 

Pakistani Embassy in Kabul. Do access the here above mentioned website to apply for visa. 2. After 

getting the e-visa, do request the Embassy of Belgium in Islamabad to assist you in obtaining Border 

Pass Permission. 3. You will be informed by the Embassy of Belgium as soon as border pass has been 

granted. 4. Try to cross the border with a gap of 1-2 days after receiving confirmation from the 

Embassy. Best regards, Consular section”.  

 

Is zelf een vliegticket kopen de enige mogelijkheid of regelt Buitenlandse zaken nog vluchten ? 

Belgen die op de lijst voor evacuatie stonden, maar niet geëvacueerd zijn, zouden mogelijks nog op 

vluchten naar Qatar geplaatst worden. Dit is uiteraard afhankelijk van beschikbaarheid en zal dus niet 

voor iedereen lukken. In dat geval moeten de betrokken personen zelf instaan voor vluchten vanuit 

Qatar naar België. België organiseert daarentegen zelf geen evacuatievluchten meer uit Kabul.  

 

Opmerking deelnemer: die indicaties onder "wat zijn bijzondere omstandigheden" is gebaseerd op 

rechtspraak van de RvV. Niet noodzakelijk standpunt DVZ. 

 

Q: Ik heb drie minderjarige broertjes die gisteren een akkoord voor HV hebben gekregen. Zij zijn 

sinds 20/8/2021 in Pakistan. Uit jullie info begrijp ik dat ze hun verblijf in Pakistan moeten 

regulariseren om het land te kunnen verlaten. Hoe/bij welke instantie kunnen zij dit doen? 

A: Wij hebben hier helaas ook niet meer concrete informatie over (we hoorden al van een boete die 

betaald zou moeten worden...). Zodra we meer informatie hebben, publiceren we dit in ons 

nieuwsbericht over Afghanistan. 

mailto:vorming@integratie-inburgering.be


 

Het artikel van Astrid Declercq over het humanitair visum is beschikbaar op onze site: 

https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/astriddeclercq_humanitairvisum.

pdf  

 

Waar kan (kosteloze of betaalbare) professionele begeleiding verkregen worden voor aanvragen 

HV en/of GH? 

U vindt meer informatie hier. 

En indien er geen link is met personen die internationale bescherming genieten in België, vindt u 

informatie hier.  

 

Wat betreft het deel m.b.t. recht op opvang. Onze praktijkervaring is dat wanneer verzoekers zich 

aanmelden bij Dispatching en de persoon in kwestie ergens inwoont (vaak niet duurzaam, maar 

tijdelijk bij een vriend) de vraag naar opvang enorm vaak niet meer gesteld wordt door Fedasil. Zij 

krijgen gewoonweg automatisch een "No Show" brief mee waarop vermeldt staat: "Uit 

verklaringen gedaan bij de Dienst Vreemdelingenzaken en/of bij de dienst Dispatching van het 

Agentschap blijkt dat u niet wenst te genieten van materiële hulp daar u in een privé-woning 

verblijft, gevestigd in:..." Dit terwijl de verzoeker in kwestie zelf nooit de vraag kreeg naar opvang, 

maar gewoon gevraagd werd waar hij/zij op dit moment verblijft en hieruit de conclusie getrokken 

wordt dat er geen vraag naar opvang is... Er is dus nood aan betere informatie t.a.v. verzoeker 

hieromtrent door Fedasil bij aanmelding. 

Verzoekers om internationale bescherming hebben recht op opvang. Zij kunnen zich op elk moment 

in de asielprocedure aanmelden bij Dispatching en alsnog opvang vragen. Het kan dus nuttig zijn om 

hen terug naar Fedasil te sturen met een begeleidende brief waarin je hun individueel geval 

uiteenzet, zodat hij/zij alsnog opvang zou krijgen. We nemen uw opmerking ook mee.  

 

Kunnen Afghanen een aanvraag tot gezinshereniging indienen in India (New Delhi)? 

Zoals besproken tijdens de infosessie, is dit in principe mogelijk. Het zal er wel van afhangen ten 

aanzien van wie de aanvraag gezinshereniging wordt ingediend. Indien het gezinshereniging t.a.v. 

begunstigde internationale bescherming is, zal dit geen probleem vormen (zie website DVZ). Indien 

het GH t.a.v. een Belg of “andere” derdelander is, zal je moeten motiveren waarom de persoon zich 

niet kan verplaatsen naar Pakistan om daar de aanvraag in te dienen, en zal je dus op voorhand aan 

de ambassade van New Delhi toestemming moeten vragen om de aanvraag daar in te dienen.  

 

Kan medische regularisatie een mogelijkheid zijn om een minderjarige met een medisch probleem 

naar België te laten komen bij haar meerderjarige broer? 

Wij raden u aan om hiervoor de juridische helpdesk op te bellen, om het specifiek dossier te 

bespreken. We kunnen wel al meegeven dat de procedure medische regularisatie (9ter) enkel 

mogelijk is voor personen die zich reeds in België vinden. Het is dus niet mogelijk om een dergelijke 

procedure op te starten als de persoon zich nog in België bevindt. Wat wel mogelijk zou zijn, is om 

https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/astriddeclercq_humanitairvisum.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/astriddeclercq_humanitairvisum.pdf
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een humanitair visum (dit is een visum lang verblijf type D) in te dienen op grond van de medische 

problematiek van de minderjarige en de band met de meerderjarige broer (indien hij wettig verblijf), 

maar hiervoor is een analyse van het individueel geval noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is om 

een visum om medische redenen aan te vragen, maar dit is een visum kort verblijf (type C), voor 

maximum 90 dagen (periode die wel kan worden verlengd) met als doel om medische zorgen te 

krijgen omdat die onbeschikbaar of ontoegankelijk zijn in het land van herkomst (zie info op website 

medimmigrant). Hierbij moet je wel terugkeergaranties verschaffen (dus bewijs dat je zal 

terugkeren), wat in dit geval waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn aangezien de bedoeling is om voor 

lange duur in België te blijven (als de vraag correct werd begrepen). 

 

Referentie arrest RvV gezinshereniging NBMV en verwantschapsband graag, dank u! 

Arrest van 26 mei 2020, nr. 236.016 

 

Waar kunnen Afghaanse burgers die in België verblijven documenten bekomen aangezien dat 

momenteel niet kan via de Afghaanse ambassade? 

Zoals aangegeven tijdens de infosessie, is het momenteel zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om 

nieuwe Afghaanse documenten te bekomen. De bevoegde diensten in Afghanistan zijn gesloten en 

de Afghaanse ambassade lijkt momenteel niet meer te werken. Dit is de reden waarom flexibiliteit 

noodzakelijk is bij de behandeling van verblijfsaanvragen van Afghanen.  

 

Een niet begeleide minderjarige vluchteling is voor zijn 18de gestart met een procedure 

gezinshereniging. Om een toelating voor een DNA aanvraag in te dienen, kunnen de ouders de 

grens niet oversteken van Afghanistan naar Pakistan. De toelating moet binnen een maand 

ingediend worden. Krijgen ze hiervoor uitstel? 

Stelt de ambassade/DVZ deze voorwaarde van termijn? In dergelijk geval is het aangeraden om 

zowel de ambassade als DVZ aan te schrijven om hen uit te leggen dat het momenteel onmogelijk is 

om de grens over te steken (best met concrete en geïndividualiseerde uitleg), waardoor het risico 

bestaat dat de termijn zou verstrijken en vragen om de termijn te verlengen.  

 

Ik heb voor een gezin de evacuatie aangevraagd omdat het volgens mij onder een risicoprofiel viel. 

Hoe kan ik weten of dit gezin werd opgenomen op de evacuatielijst? 

Volgens kabinet is er contact opgenomen met iedereen die aan de voorwaarden voldeed. Indien het 

risicoprofiel ikv defensie betreft of andere, neemt u best verder contact op met Defensie of de FOD 

BuZa. Indien zij niet zijn gecontacteerd, staan zijn niet op de evacuatielijst.  

 

De omschrijving van de doelgroep van de evacuatievluchten is niet exhaustief. De vader in het 

gezin heeft 4 jaar gewerkt voor de politie en is nu ontslagen, opgepakt en afgeranseld door de 

Taliban. Een aantal verwanten van dit gezin is ook vermoord door de Taliban. Ik ben de voogd van 

een NBMV uit het gezin die hier in België is en bezig is aan een asielprocedure. Komt dit gezin in 

aanmerking of niet? 

https://medimmigrant.be/nl/info/verblijf-of-terugkeer-bij-ziekte/visum-om-medische-redenen?lang=nl


Helaas beslissen wij ook niet wie in aanmerking komt voor evacuatie. De lijst werd intussen 

afgesloten, dus deze persoon zal enkel naar België kunnen komen via een gewone procedure. In dit 

concreet geval betekent dit dat de vader gezinshereniging kan aanvragen met uw pupil als deze 

internationale bescherming krijgt. De andere familieleden zullen eventueel een humanitair visum 

kunnen indienen.  

 

Hallo. Ik ben een maatschappelijk werker die vaak te maken heeft met gezinsherenigingen. Ik heb 

een heleboel dossiers van Afghanen die Afghanistan willen verlaten om naar Pakistan te gaan, om 

een visum aan te vragen bij de Belgische ambassade. De Belgische ambassade in Islamabad heeft 

mij ALTIJD verteld dat zij geen "laissez-passer"-papieren uitreiken om de grens over te steken. Ik 

heb contact opgenomen met UNHCR; ook zij kunnen mensen in Afghanistan niet helpen om de 

grens over te komen. Sommige van de mensen die ik heb hebben een zeer gevaarlijk profiel 

(hebben gewerkt met NGO's, met de NAVO, met het Amerikaanse leger, voor de rechten van de 

vrouw, enz enz). Hoe dan ook, de Belgische autoriteiten vertelde me dat ze niet helpen om de 

grens over te steken, en de autoriteiten van andere westerse landen (zelfs de VS), hebben me 

gewoon niet geantwoord voor deze persoon  

De informatie over de laissez-passer gaat niet over de grensovergang Afghanistan-Pakistan, maar 

dient om naar België te reizen. De Belgische ambassade in Islamabad komt inderdaad niet tussen om 

Afghanen te helpen bij de grensovergang tussen Afghanistan en Pakistan. Zij komen enkel tussen als 

het Afghanen betreft die een Belgische geldige verblijfstitel hebben of een visum om naar België te 

komen.  

 

Hoe kunnen Afghanen zonder paspoort over de grens geraken? 

Volgens de informatie die wij hebben verkregen, is het in feiten niet mogelijk om de Afghaanse grens 

over te steken zonder paspoort, althans niet op legale wijze, omdat de Pakistaanse autoriteiten dit 

vereisen. Maar er ontbreekt ons hierover ook meer informatie. We publiceren hier de nodige 

informatie over in ons nieuwsbericht als hier meer over weten.  

 

Familieleden van Belgen, kan dit ook voor broers en zussen ? 

In principe komen broers en zussen niet in aanmerking voor gezinshereniging. Zij kunnen mogelijks 

wel een humanitair visum aanvragen. Voor een volledige analyse van de situatie neemt u best 

contact op met onze juridische helpdesk. 

 

En waar kan je zo'n laisser passer aanvragen? 

Als je op het moment van je visumaanvraag bewijst geen paspoort te kunnen verkrijgen, zal samen 

met je visumaanvraag onderzocht worden of je in aanmerking komt voor een laissez-passer. Dit is 

dus bij de bevoegde diplomatieke post dat je dit moeten aanvragen.  

 

 



Voor de commerciële vluchten: zullen Afghanen niet door de Taliban worden tegengehouden 

wanneer ze de luchthaven willen binnengaan? En is dit dus veilig? 

Dit is een inschatting die door ons moeilijk gemaakt kan worden. Hoe de Taliban zich vandaag of 

morgen zullen verhouden tov personen die documenten aanvragen of een vlucht willen nemen, de 

risico's hiervan, vallen allemaal voorlopig niet te voorspellen. We hebben hier nog geen informatie 

over gekregen.  

 

Ik woon in Nederland met Nederlandse nationaliteit maar oorspronkelijk uit Afghanistan. kan ik 

mijn familie leden via Belgische ambassade in Pakistan met een visum naar België halen? 

Dit kan enkel indien u als Nederlander zelf verblijft in België. De Belgische ambassade zal enkel dan 

een aanvraag gezinshereniging kunnen aanvaarden. Anders moet u zich tot de Nederlandse 

autoriteiten richten.  

 

Ik ben voogd van een erkende Afghaanse minderjarige vluchteling die gezinshereniging vraagt. Zijn 

mama, een weduwe, heeft geld nodig om de kosten ervan te betalen. Hij wil geld (van 

vakantiewerk) opsturen. Werken de financiële kanalen al. Zijn er niet-officiële kanalen ? 

Ik vrees dat we hier geen antwoord op kunnen geven. Mochten we hierover aan informatie geraken, 

nemen we het op in ons nieuwsbericht. 

 

Begunstigden internationale bescherming = ook zij die geen 'asiel' maar wel 'subsidiaire 

bescherming' genieten? (in kader van gezinshereniging) 

Begunstigden van internationale bescherming zijn enerzijds erkend vluchtelingen, anderzijds 

subsidiair beschermden. 

 

Kunnen Afghanen een e-visum krijgen voor Pakistan wanneer ze niet in het bezit zijn van een 

Afghaans paspoort? 

dat kan eventueel, afhankelijk van de concrete gemotiveerde, omstandigheden, indien de identiteit 

aan de hand van andere documenten gestaafd kan worden 

 

Waar kunnen we meer informatie vinden wat de Pakistaanse overheid vraagt van documenten om 

identiteit te staven voor een e-visum te bekomen? Bij de Pakistaanse ambassade in Kabul? 

Op de website van de Pakistaanse ambassade in Afghanistan vindt u nuttige informatie, alsook op de 

website voor een e-visum. Om de grens over te steken, is een 'tourist visum' nodig, zo liet de 

ambassade ons weten. 

Ok, ik zie dat aldaar telkens verwezen wordt naar een paspoort dat de aanvrager dient te bezitten. 

Ik stel me daarom de vraag of een Afghaan zonder een paspoort wel een e-visum kan bekomen 

voor Pakistan. Ik hoor van cliënten dat ze smokkelroutes nemen om tot in Pakistan te geraken 

zonder een paspoort maar tijdens de uiteenzetting hoor ik nu dat wanneer de Belgische 

ambassade een bv. laisser passer zou afleveren men Pakistan niet zou kunnen verlaten om naar 

http://www.pakembassykabul.org/en/consular-services/visa-application/
https://visa.nadra.gov.pk/how-to-apply/


België te vliegen vanuit Islamabad omdat ze aldaar illegaal verblijven? of heb ik dit verkeerd 

begrepen? 

Het illegaal verblijf zou moeten geregulariseerd worden, maar we hebben geen concrete informatie 

over hoe dit zou kunnen. Daarnaast is het onduidelijk of Pakistan de laissez-passer aanvaard om het 

land te verlaten... 

 

Ik heb twee cliëntes die eerder al een humanitair visum voor België kregen als dochters van een 

vluchtelinge (dat volgende maand verstrijkt) en ook een geldig visum voor Pakistan hadden. Zij zijn 

bij de val van Kabul de grens met Pakistan overgestoken zonder dat ze daar de nodige stempels 

kregen, omdat er gewoon niemand bij de grenspost was, en zitten nu blijkbaar vast in Pakistan. 

Enig advies? 

Wij hebben momenteel ook geen concrete info hoe dit opgelost kan worden (we hoorden dat 

misschien een boete betaald zou moeten worden...). Contacteer hiervoor de Belgische ambassade in 

Pakistan, zij hebben hierover mogelijks meer informatie.  

 

Ik heb begrepen dat er geen mensen meer geëvacueerd worden. Is er al een mogelijkheid dat zij 

zelf een vliegticket regelen ? Kan iemand met een Afghaans paspoort en een Belgische 

vreemdelingen kaart terugreizen naar België ? 

Met een Afghaans paspoort en een geldige Belgische vreemdelingenkaart, kan je terugreizen naar 

België. Er lijken momenteel echter geen commerciële vluchten te vertrekken uit Kaboel.  

 

Wie betaalt de kosten voor DNA-test? 

De aanvrager hier in België: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/dna-test 

 

Ik heb informatie over de Pakistaans-Afghaanse grens; een persoon met wie ik ben heeft een 

Pakistaans visum, een paspoort in orde, enz. en kan toch de grens niet over. 

Bedankt voor de info. Heeft u er zicht op waarom deze persoon de grens niet over geraakt? Geen 

borderpas, Taliban weigert, ...? 

Was is een Borderpas ? Volgens deze persoon zijn het de Pakistaanse bewakers die haar niet 

doorlaten. Ze vragen... 1000 euro per persoon. terwijl zij heeft: een Pakistaans visum (online 

gedaan, e toeristenvisum), een paspoort, een Belgisch visum op webformulier, enz. 

 

Wanneer wordt het aangeraden om een aanvraag gezinshereniging te doen voor een minderjarige 

die 18 jaar wordt midden in zijn asielprocedure? Na zijn erkenning bij CGVS of al tijdens de 

procedure? 

Een aanvraag gezinshereniging kan pas gebeuren nadat de referentiepersoon internationale 

bescherming heeft gekregen. Een aanvraag gezinshereniging met iemand die nog in asielprocedure 

zit, is niet mogelijk.  

https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/dna-test


 

De spreker spreekt over enige soepelheid bij de visumaanvragen. Kan iemand bij de gemeente een 

aanvraag GH indienen en ook rekenen op diezelfde soepelheid (vb bepaalde documenten die  

DVZ heeft laten weten dat ze zich flexibel zullen opstellen, maar dat zal toch geval per geval bekeken 

worden... 

 

NBMV erkend vluchteling. Alle documenten zijn er. Legalisatie niet meer haalbaar aangezien 

familie zich in Pakistan bevindt. Dossier gewoon onvolledig indienen in eender welke ambassade 

(aangezien hij internationale bescherming heeft) beste optie? 

Het dossier kan inderdaad onvolledig ingediend worden, zonder legalisaties. Belangrijk hierbij is wel 

dat de reden wordt opgegeven waarom legalisaties niet kunnen. Dat lijkt evident gezien de huidige 

situatie maar in de praktijk vereist DVZ toch telkens een verantwoording. (bewijs dat men 

geprobeerd heeft, maar instanties gesloten zijn, emails niet beantwoord worden etc.). De aanvraag 

kan inderdaad in een andere ambassade dan die in Pakistan worden ingediend.  

 

Naast de eis van officiële documenten moeten sommige documenten worden overgelegd in het 

kader van de procedures (bijvoorbeeld strafregisters). Ze zijn echter zeer moeilijk te verkrijgen. 

Hoe zit het met hen? 

Je kan een onvolledig dossier indienen en motiveren waarom het niet mogelijk is om deze 

documenten te verkrijgen. DVZ zou zich soepel opstellen. 

 

Er werd aangeven dat een visum thans soms wordt toegekend binnen 1 à 2 maanden. Over welke 

type visa gaat het dan? gezinshereniging met Belgen? of met erkende vluchtelingen? 

Dit bleek uit dossiers gezinshereniging/humanitair visum met personen met internationale 

bescherming. We hebben nog geen signalen ontvangen over dossiers gezinshereniging met Belgen. 

 

Hoe moet je attest ongehuwdheid verkrijgen in Afghanistan? Ik verwijs naar de Powerpoint. cfr 

humanitair visum, als bewijsmateriaal voor kwetsbaarheid persoon. 

Een nieuw bewijs ongehuwde staat zal voorlopig moeilijk opvraagbaar zijn, maar soms zijn er oude 

afschriften beschikbaar op basis waarvan de burgerlijke staat afdoende kan blijken. 

 

Er wordt gesproken over de financiële situatie van de referentiepersoon in België, maar er wordt 

daar nooit bij vermeld dat dit criterium niet geldt indien die referentiepersoon een minderjarige is. 

Bedankt om dit mee te geven. Dit klopt, helaas hebben we geen mogelijkheid om de voorwaarden te 

overlopen in alle verschillende gevallen. Die info staat op onze site. We zullen dit ook verduidelijken 

bij het document met vragen en antwoorden dat we opstellen. 

 



Worden erkend vluchtelingen/subsidiair beschermden tegenwoordig ook effectief (tijdig) 

geïnformeerd over die vrijstelling materiële voorwaarden? 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_erkend_reconnu_-

_u_bent_als_vluchteling_erkend_in_belgie_-_nl_4.pdf Hier staat het niet expliciet in 

in de opvangcentra is er informatieplicht normaliter - dit is niet voorzien voor mensen buiten de 

opvang 

In deze brochure staat het ook niet expliciet in: 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_unaccompanied-foreign-

minor_2017_dutch.pdf 

 

De Belgische ambassade in Islamabad heeft me altijd gezegd dat ze niet tussenbeide komt om 

mensen te helpen de grens over te steken... Dus ik begrijp uw antwoord hierboven niet, waarin u 

zegt dat men contact kan opnemen met de ambassade als men een Pakistaans visum heeft. De 

ambassade heeft me altijd gewoon geantwoord: "De ambassade van België in Islamabad kan niet 

tussenbeide komen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied van Pakistan van 

Afghaanse onderdanen om visumaanvragen in te dienen bij VFS Islamabad of DNA-testen te doen 

in Islamabad". 

Volgens onze informatie komt de Belgische ambassade tussen voor Belgen / Afghanen met een 

verblijfsrecht in België en Afghanen met een visum voor België om hen bij te staan voor de border 

pass permission nadat zij een e-visum hebben bekomen voor Pakistan. 

Zie ook onze gepubliceerde post hierover. 

Nee, ik sprak over een persoon die nog geen visum van België heeft gekregen. Ze kan niet naar VFS 

Islamabad, dus heeft ze nog geen visum aangevraagd. 

Voor deze gevallen komt de Belgische ambassade inderdaad niet tussen. 

 

Andere pupil: kreeg een "negatief advies na indienen dossier omwille van gebrek aan bewijs 

familieband". Vraag naar DNA wordt gesteld. In brief staat 1m tot beroep indienen, maar vraag tot 

DNA is veel langer (gehoord dat gemiddeld 6 maanden). Wat doe ik nu? Wat is mijn volgende stap? 

Familie verblijft in Afghanistan en kan niet zomaar keer op keer naar Pakistan weerkeren. 

De praktijk van DVZ in zo’n geval is om een weigeringsbeslissing te nemen onder voorbehoud van 

een DNA test. Als de test positief is, zal het visum worden uitgereikt. Dit is uiteraard een moeilijke 

situatie omdat de termijn van beroep al lang verstreken zal zijn, nadat de uitkomst van de DNA test 

zal blijken. Indien die negatief is, zal u geen beroep meer kan indienen. Voor een concrete analyse 

van het dossier, neemt u best contact op met onze juridische helpdesk. Het zou handig zijn als u dan 

de negatieve beslissing bij heeft. 

 

Worden de dossiers van Afghanen prioritair behandeld door CGVS? 

Nee, DVZ behandelt aanvragen van Afghanen prioritair, maar het CGVS niet. 

 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_unaccompanied-foreign-minor_2017_dutch.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_unaccompanied-foreign-minor_2017_dutch.pdf


Ik ben voogd van een NBMV Afghaans, die wacht op zijn uitnodiging van CGVS. Nu ik hoor dat 

Amnesty International in haar rapport zegt dat etnische minderheden , waaronder Hazara's recht 

zouden moeten hebben op het vluchtelingenstatuut. Mijn pupil is een Hazara. Is het nodig dat ik 

hierover nog een speciaal schrijven doe aan CGVS om hierop te wijzen en vragen om behandeling 

bij voorrang? Mijn pupil heeft dat aangegeven bij DVZ bij aanvang dat hij Hazara is. 

Het lijkt ons vooral belangrijk bij het CGVS te herhalen dat hij Hazara is. Het rapport van Amnesty 

meenemen, kan eventueel ook. Een vraag tot voorrang zal in de praktijk niet opgevolgd worden. 

Bedankt. Dat rapport van AI , kan ik dat rechtstreeks via het net vinden 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4727/2021/en/ 

https://nansen-refugee.be/nl/2021/05/07/hazaras-uit-afghanistan-een-risicoprofiel/ 

Misschien ook interessant: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/10/afghanistan-

13-hazara-killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/ 

 

NBMV zijn ook kinderen, dus zij lopen eveneens een verhoogd risico in Afghanistan momenteel? 

Volgens Amnesty is dit inderdaad het geval. In de praktijk gaat CGVS dit echter niet volgen en voor 

elke NBMV beslissingen nemen, zonder specifieke omstandigheden. 

 

Een beroep tegen een Code 207 moet in principe worden ingediend binnen de drie maanden na de 

beslissing. Is het mogelijk om een eenzijdig verzoekschrift (hoogdringendheid) in te dienen 

wanneer deze termijn van drie maanden al is verstreken? 

Neen, de uiterste termijn voor het indienen van een beroep tegen een beslissing van Fedasil is 3 

maanden.  

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/10/afghanistan-13-hazara-killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/10/afghanistan-13-hazara-killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/

