4. WAT ZIJN DE KOSTEN?
• De visumleges of ‘handling fee’, die momenteel 180 Euro
bedragen;
• Kosten voor het bekomen, vertalen en legaliseren van de
documenten;
• Reiskosten, naar de ambassade en vliegtickets naar België;
• Erelonen van de artsen (medisch attest en DNA-test);

7. WAAR KAN JE MEER INFORMATIE
TERUGVINDEN?
Voor meer informatie over de procedure tot
gezinshereniging en de organisaties die je kunnen
bijstaan, kan je de brochure over gezinshereniging met
begunstigden van internationale bescherming raadplegen,
op de volgende link http://bit.ly/2Cz3m86
LAAT JE BIJSTAAN TIJDENS DEZE PROCEDURE!

Opmerking: vrijstelling bijkomende administratieve bijdrage
voor gezinsleden van erkende vluchtelingen en begunstigden van
subsidiaire bescherming (tenzij aanvraag humanitair visum voor
meerderjarigen).

5. WAT IS DE BEHANDELINGSTERMIJN?
Binnen de termijn van 9 maanden lopend vanaf de datum
van indiening van de aanvraag moet er een beslissing
genomen worden door de Belgische autoriteiten. Deze
termijn kan onder bijzondere omstandigheden twee
maal verlengd worden met 3 maanden. Wanneer er na
het verstrijken van de termijn van 9 maanden (eventueel
verlengd) geen enkele beslissing werd genomen, moeten
uw gezinsleden een toelating tot verblijf in België krijgen.

Link naar de oficiële website van de Dienst
Vreemdelingenzaken voor meer informatie over de
gezinsherenigingsprocedure http://bit.ly/2tRtYd5
Link naar een lijst van Belgische diplomatieke posten in
het buitenland http://bit.ly/2twQhoK
Link naar de online visumaanvraag (indien van toepassing)
http://bit.ly/2tRHJsc
Link naar onze video over gezinshereniging
http://bit.ly/2R975gx

6. WELKE BESLISSING KAN ER
GENOMEN WORDEN?
De Dienst Vreemdelingenzaken kan de volgende
beslissingen nemen:
• Een positieve beslissing: jouw gezinslid ontvangt een
visum D “gezinshereniging”.
• Een weigering onder voorbehoud van een DNA-test:
indien de DNA-test positief is, zal het visum worden
toegekend.
• Een negatieve beslissing: het visum wordt geweigerd. In
dit geval zoek je best juridisch advies bij een advocaat of
een gespecialiseerde organisatie. Er kan ook een nieuwe
visumaanvraag ingediend worden.

GEZINSHERENIGING
MET VLUCHTELINGEN
OF BEGUNSTIGDEN VAN
SUBSIDIARE BESCHERMING
IN BELGIË

Scan de QR-code en bekijk de
video voor meer informatie.
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1. WIE KAN ER NAAR BELGIË KOMEN
VIA GEZINSHERENIGING?
Jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde
partner;

Jouw kinderen van minder dan 18 jaar;

Jouw gehandicapt meerderjarig kind;
Jouw ouders als je een niet-begeleide
minderjarige vluchteling bent.*
Andere leden van jouw familie. Zij zouden in
aanmerking kunnen komen voor een machtiging
tot verblijf in België om humanitaire redenen.
* De aanvraag van jouw ouders moet ingediend worden
vooraleer je 18 jaar wordt. Wanneer je echter 18 jaar
werd tijdens de asielprocedure, kunnen jouw ouders
de aanvraag nog indienen binnen de drie maanden
na jouw toekenning van internationale bescherming.
Jouw minderjarige broertjes en zusjes kunnen je via
een humanitair visum vervoegen in België indien zij hun
aanvraag gelijktijdig met jouw ouders indienen.

2. WAAR MOET DE AANVRAAG
WORDEN INGEDIEND?
Jouw gezinslid moet de aanvraag indienen bij de
ambassade of het consulaat van België die bevoegd is voor
zijn/haar woonplaats of verblijfplaats in het buitenland
(of een andere Belgische ambassade indien het moeilijk
is naar de officieel bevoegde ambassade te reizen).
De ambassade maakt de aanvraag over aan de Dienst
Vreemdelingenzaken die beslist over de aanvraag.

3. WELKE DOCUMENTEN MOETEN
WORDEN VOORGELEGD?
Let op de termijn: als jouw gezinslid de aanvraag
tot gezinshereniging binnen het eerste jaar na jouw
erkenning als vluchteling of na de toekenning van jouw
subsidiaire beschermingsstatus indient, zal je geen
bewijzen moeten voorleggen van voldoende huisvesting,
ziekteverzekering en toereikende, stabiele en regelmatige
bestaansmiddelen in België.
Indien dit het geval is, moeten enkel volgende
documenten voorgelegd worden:

Afhankelijk van het individuele geval:
1. De toestemming van de persoon die in het buitenland
samen het recht van bewaring uitoefent, dat het kind
zich bij de ouder in België mag komen vestigen
2. Het vonnis dat de ouder in België het exclusief recht
van bewaring toekent
3. De overlijdensakte van de ouder in het buitenland.
4. De echtscheidingsakte van de ouder in België en de
ouder in het buitenland.

Het ondertekend visumaanvraagformulier met
recente identiteitsfoto’s;
Een geldig reisdocument (nationaal paspoort,
reisdocument voor vluchtelingen (Verdrag 1951)
of eventueel een laissez-passer afgegeven door
de Belgische autoriteiten);
Voor jouw kinderen: de geboorteakte. Bij
gebreke kan de Dienst Vreemdelingenzaken
vragen om een DNA-test.
Voor jouw echtgenoot/echtgenote: de
huwelijksakte
Voor jouw partner: het contract van het wettelijk
geregistreerd partnerschap en bewijzen van een
duurzame en stabiele relatie
Uittreksel uit het strafregister of een
gelijkwaardig document indien jouw gezinslid
ouder is dan 18 jaar.
Medisch attest opgemaakt door een arts erkend
door de ambassade of het consulaat van België
als bewijs dat jouw gezinslid niet lijdt aan een
ziekte die de volksgezondheid van België zou
kunnen bedreigen.
Voor jouw minderjarige kinderen, of die van jouw
echtgenoot of partner (niet-gemeenschappelijke
kinderen): 

• Indien jouw minderjarig kind volgens de nationale
wetgeving de huwbare leeftijd heeft bereikt: een
attest van ongehuwdheid.
• Voor jouw meerderjarig gehandicapt kind: een
medisch attest opgemaakt door een arts erkend
door de ambassade of het consulaat van België, dat
aantoont dat dat het omwille van zijn handicap niet in
zijn eigen behoeften kan voorzien.
• Een kopie van jouw verblijfsdocument in België, het
vluchtelingenattest en een kopie van de beslissing
tot erkenning als vluchteling of de beslissing tot
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
Al de buitenlandse authentieke documenten moeten
eerst gelegaliseerd worden door de buitenlandse
autoriteiten die ze hebben verstrekt en daarna door
de bevoegde consulaire post van België voor dat
land. Verder moeten de buitenlandse authentieke
documenten, indien opgesteld in een andere taal
dan het Duits, Engels, Frans of Nederlands vertaald
worden door een beëdigd vertaler.

