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A. Reizen binnen de Europese Unie voor NBMV's-
asielzoekers 

 

1. Voorafgaande opmerkingen  

 Een toestemming om te reizen1 van de Dienst Vreemdelingenzaken geldt 

slechts voor één reis. 

 Om de reizen van schoolkinderen uit derde landen in een schoolomgeving te 

vergemakkelijken, stellen de lidstaten van de Europese Unie hen vrij van de 

verplichting om een identiteitsbewijs of een individueel reisdocument te hebben. 

De NBMV die is ingeschreven bij een algemene onderwijsinstelling mag reizen 

onder een nominatieve lijst (zie bijlage 1 "Reizigerslijst voor schoolreizen 

binnen de EU")  

Vanaf 10 juni 2016 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken ingestemd om deze 

optie uit te breiden tot NBMV’s die in een opvangvoorziening of onthaalgezin 

verblijven. 

 Deze mogelijkheid tot reisvergunningen binnen de Europese Unie betreft 

NBMV’s in de asielprocedure in deze drie gevallen: 

1. Punctuele schoolreizen2 van de NBMV 

2. Punctuele reizen van een NBMV vergezeld van zijn onthaalgezin 

3. Punctuele reizen van een NBMV, georganiseerd en begeleid door 

medewerkers van een erkende opvangstructuur (federaal of de 

gemeenschappelijk) 

 

Opgelet: 

NBMV's die in het kader van een andere procedure over een attest immatriculatie 

beschikken, mogen normaal gesproken het Belgisch grondgebied niet verlaten.  

Desalniettemin geeft de Dienst Vreemdelingenzaken toestemming aan NBMV's van 

wie het verblijf wordt gedekt door een attest immatriculatie via de procedure voor het 

bepalen van de duurzame oplossing (bekend als de NBMV-procedure). 

                                  

1 Juridisch gezien wordt er een machtiging verleend om terug te keren naar het Belgisch grondgebied. 

Deze machtiging is gebaseerd op het besluit van de Raad van Europa van 30 november 1994 

(94/795/JBZ). Aanvankelijk werd deze machtiging slechts verleend voor schoolreizen. Het feit dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken deze machtiging breder interpreteert, betekent niet dat de lidstaat naar 

waar de NBMV wil gaan, het op dezelfde wijze interpreteert. Het is daarom mogelijk dat de autoriteiten 

van de lidstaat naar waar zij zich willen begeven de toegang tot het grondgebied kunnen weigeren als 

zij van oordeel zijn dat niet aan de voorwaarden is voldaan. 

2 Kampen en excursies georganiseerd door een jeugdbeweging vallen niet onder het toepassingsgebied 

van deze maatregel. 
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 Het is belangrijk om de vervaldatum van het attest immatriculatie voor 

vertrek altijd te controleren. Het is namelijk noodzakelijk dat het document gedurende 

de ganse reis geldig is. 

 

In voorkomend geval moet voor het vertrek een verlenging worden aangevraagd bij 

het gemeentebestuur van de NBMV.  

Dit is nodig aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken de bijlage slechts valideert 

indien de duur van het verblijf in het buitenland gedekt wordt door de geldigheid van 

het attest immatriculatie. 

Indien de gemeente weigert om het attest immatriculatie op voorhand te verlengen, 

kan er contact worden opgenomen met de dienst asieladministratie van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op het nummer 02/793.90.73. 

 

Opgelet: 

Indien de NBMV wiens voogd een Bijlage 38 (bevel tot terugbrenging) ontvangen 

heeft, het Belgisch grondgebied verlaat, wordt hij bij terugkeer niet toegelaten. In dat 

geval kan er geen machtiging om te reizen worden verkregen. Deze regel geldt ook 

voor NBMV’s die een negatief antwoord op hun asielaanvraag hebben ontvangen en 

waarvoor de voogd nog geen bijlage 38 heeft gekregen. 

 

2. Procedure  

Om een machtiging om te reizen binnen de Europese Unie te vragen voor een NBMV 

in asielprocedure, is het noodzakelijk dat een nominatieve lijst wordt ingevuld. Het 

gaat om de bijlage 1 “Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de EU" . 

a) Bijlage “Reizigerslijst" (zie bijlage 1) 
De opvangvoorziening of de dienst die de pleegzorg organiseert vult bijlage 1 

“Reizigerslijst voor schoolreizen” in.  

b) Gegevens 
Aangezien dit formulier is ontworpen voor schoolreizen, moet het worden aangepast 

voor andere soorten reizen en als volgt worden ingevuld:  
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Als onderdeel van een reis georganiseerd door een federale structuur, Rode 

Kruis, NBMV-Plan; 

Velden:   

"Naam van de school en adres van de school":  gegevens van de 

opvangvoorziening  

“Naam van de begeleidende leerkracht”: noteer de contactgegevens van de 

maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor de reis en die aanwezig zal zijn 

tijdens de reis. 

+ Aanpassing van de stempel van de opvangvoorziening en de handtekening van de 

coördinatie van de opvangvoorziening 

Als onderdeel van een reis georganiseerd door een onthaalgezin - Mentor-

Escale (Mentor-Escale vult de bijlage in) 

Velden:   

“Naam van de school en adres van de school":  gegevens van Mentor-Escale en 

een contactpersoon   

"Naam van de leerkracht die de groep begeleidt": noteer de gegevens van het 

onthaalgezin 

+ Aanpassing van de stempel van Mentor-Escale en de handtekening van de 

coördinatie van de dienst Onthaalgezinnen van Mentor-Escale 

Als onderdeel van een reis georganiseerd door een onthaalgezin - Gezin op maat 

(Mentor-Escale vult de bijlage in) 

Velden:   

“Naam van de school en adres van de school":  gegevens van Gezin op maat en 

een contactpersoon   

"Naam van de leerkracht die de groep begeleidt": noteer de gegevens van het 

onthaalgezin 

+ Aanpassing van de stempel van Gezin op maat en de handtekening van de 

coördinatie van de dienst Onthaalgezinnen van Gezin op maat. 

c) Foto’s en reizigerslijst 

De opvangvoorziening brengt een foto van de jongere(n) aan, vult de bijlage 

"reizigerslijst" in en stuurt deze per e-mail naar de Dienst Vreemdelingenzaken (e-mail: 

Asiel.administratie@ibz.fgov.be), indien mogelijk één maand voor de reis, hetgeen 

bevestigt dat de genoemde NBMV's in België verblijven en zonder formaliteiten kunnen 

terugkeren. De opvangvoorziening moet een postadres vermelden waarnaar de bijlage 

kan teruggestuurd worden. 

Voor de NBMV's in onthaalgezinnen stuurt het onthaalgezin een foto van de jongere 

naar Mentor-Escale / Gezin op maat. Mentor-Escale / Gezin op maat brengt een foto 

mailto:Asiel.administratie@ibz.fgov.be
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aan op de bijlage en vult de gegevens van de jongere in (Naam - Voornaam - 

Geboorteplaats - Geboortedatum en Nationaliteit). De organisatie die de pleegzorg 

uitvoert, stuurt de bijlage per e-mail naar de Dienst Vreemdelingenzaken door: 

Asiel.administratie@ibz.fgov.be 

Mentor-Escale / Gezin op maat vermeldt in de e-mail het postadres van het gezin zodat 

de bijlage naar hen wordt verzonden. 

d) Validatie van de bijlage door de Dienst Vreemdelingenzaken 

De dienst asiel-administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken valideert de bijlage 

door deze in te vullen en zijn zegel aan te brengen en deze per post naar de 

opvangvoorziening of het gezin terug te sturen. 

Contact:  

Dienst asiel-administratie (NL) van de Dienst Vreemdelingenzaken 

 02/793 90 94 02  

Asiel.administratie@ibz.fgov.be 

 

3. Andere vereiste documenten 

Tijdens de reis moet de NBMV beschikken over:  

 De oorspronkelijke bijlage “Reizigerslijst voor schoolreizen”; 

 Het certificaat van plaatsing van de jongere in een onthaalgezin (alleen in geval 

van plaatsing in een onthaalgezin); 

 Bijlage 26 en het attest immatriculatie. 

Alsmede documenten die betrekking hebben op voogdij:  

 De gelegaliseerde machtiging om het grondgebied te verlaten, opgesteld door 

de voogd en gelegaliseerd door de gemeente van de verblijfplaats van de voogd 

(zie model in bijlage 2); 

 De originele toewijzing van de voogdij. 

Nuttige informatie:  

 De bijlage “Reizigerslijst voor schoolreizen” is geldig voor de duur van het 

schoolreis. 

 Een NBMV die in het kader van een schoolreis reist, mag doorreizen voor een 

verblijf van maximaal 3 maanden. 

 Zwitserland accepteert de lijst van niet-Europese leerlingen tijdens een 

schoolreis als een geldig reisdocument.  

 

mailto:Asiel.administratie@ibz.fgov.be
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B. Reizen voor NBMV’s-erkende vluchtelingen 
 

1. Voorafgaande opmerkingen 
 

 Om te kunnen reizen, is het essentieel voor de erkende vluchteling om een 

reisdocument te hebben voor personen die zijn erkend in het kader van het 

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 (bekend als het "blauw paspoort" of 

"vluchtelingenpaspoort"). 

 

Opgelet: 

De afgifte van visa voor paspoorten van de Verenigde Naties voldoet niet aan dezelfde 

uitgavevoorschriften als voor Belgische paspoorten. Het is daarom raadzaam om 

contact op te nemen met de consulaire diensten van het land van bestemming en 

mogelijk van de transitlanden. 

 

 Er zijn twee soorten verblijf in het buitenland: 

 

Kort verblijf 

Een kort verblijf komt overeen met een periode van maximaal drie maanden. 

 

Lang verblijf 

Als men voor een langere periode in een ander land wil verblijven, moet de persoon 

die als vluchteling wordt erkend de gemeente op de hoogte stellen. Men heeft het 

recht om gedurende een jaar terug te keren naar België. Hierna is een terugkeer niet 

meer gegarandeerd. 

 

Opgelet: 

In geen geval mag de persoon die als vluchteling wordt erkend naar zijn land van 

herkomst terugkeren op straffe van intrekking van de vluchtelingenstatus. 

 

2. Procedure  
 

Vanaf 1 januari 2018 moet de als vluchteling erkende persoon zich wenden tot zijn 

gemeentebestuur - waar hij is ingeschreven in het bevolking- of 

vreemdelingenregister - om een reisdocument te verkrijgen. 

 

De paspoortdienst van het gemeentebestuur registreert de aanvraag en geeft het 

reisdocument af. 
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Om het "vluchtelingenpaspoort" te verkrijgen, dient de NBMV zich aan zijn 

gemeentebestuur te presenteren met: 

 Zijn voogd of de schriftelijke toestemming van de voogd (de praktijk 

varieert volgens het gemeentebestuur); 

 Zijn verblijfstitel (elektronische A-kaart); 

 1 pasfoto die voldoet aan de ICAO (International Civil Aviation 

Organization) -normen, die maximaal 6 maanden oud is; 

 De originele toewijzing van de voogdij; 

 Zijn oude reisdocument indien van toepassing (bijvoorbeeld een oud 

vluchtelingenpaspoort). 

Opgelet: 

Om een reisdocument te bekomen, moet de NBMV fysiek aanwezig zijn in zijn 

gemeentebestuur. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vraagt het gemeentebestuur 

vingerafdrukken. 

 

Nuttige informatie:  

Er moet een vergoeding betaald worden voor het paspoort.  

Tarieven: 

Afgifte tussen 7 en 10 dagen: €61,50 (volwassene) / €41,50 (jonger dan 18 jaar) 

Dringende afgifte: €230,50 (volwassene) / €210,50 (jonger dan 18 jaar) 

Opgelet! Tarieven kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van het gemeentebestuur 

 

 

Het gemeentebestuur voert verschillende verificaties uit voordat een reisdocument 

wordt afgegeven. 

a) Verificatie van de identiteit en statuut / nationaliteit van de aanvrager.   
Bij twijfel over de identiteit of statuut / nationaliteit van de aanvrager, 

bijvoorbeeld als de verblijfsvergunning het woord "decl.” bevat, moet de 

gemeente de aanvraag afwijzen. 

 

b) Verificatie van de duur van het verblijfsrecht in België.  
In principe moet de begunstigde van een reisdocument een onbeperkt 

verblijfsrecht in België hebben (consulair wetboek, artikel 57, lid 1.3). 

Uitzondering: Elektronische A-kaart met de vermelding "tijdelijk verblijf" kan ook 

worden aanvaard als de houder wordt erkend als staatloze persoon, erkend 

vluchteling of geniet van subsidiaire bescherming. 
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c) Verificatie van het statuut van de aanvrager.  
Op basis van de verblijfsvergunning en het rijksregister controleert de gemeente 

of de aanvrager als vluchteling wordt erkend en of de op de verblijfstitel 

vermelde gegevens overeenkomen met de gegevens die via het rijksregister 

worden geregistreerd (identiteit, nationaliteit, statuut).  

 

Nuttige informatie: 

Als de NBMV als vluchteling wordt erkend, betekent dit dat zijn nationaal statuut is 

vastgesteld en dat er officieel bevestigd wordt dat hij geen nationaal paspoort kan 

verkrijgen (uitgegeven door zijn land van herkomst).  

 

Het gemeentebestuur registreert de aanvraag in Belpas (Belpas is de applicatie 

waarmee de Belgische gemeenten en provincies de nieuwe biometrische paspoorten 

kunnen afgeven).   

 

Belpas selecteert een reisdocument op basis van het statuut van de aanvrager. Belpas 

controleert automatisch of de aanvrager niet onderworpen is aan enige 

vrijheidsbeperkende maatregel (gerechtelijk of anderszins). Als de persoon geseind is 

(door de gerechtelijke autoriteiten, de politie of de veiligheidsdiensten), blokkeert 

Belpas automatisch de aanvraag en wijzigt zijn statuut, zodat het gemeentebestuur 

weet dat het verzoek is opgeschort in afwachting van een reactie van de FOD 

Buitenlandse Zaken, die de dienst zal raadplegen die de persoon geseind heeft.  

Afhankelijk van het antwoord, zal de FOD Buitenlandse Zaken de uitgifte van het 

reisdocument al dan niet toestaan.  

 

3. Andere vereiste documenten 
 

Tijdens de reis moet de NBMV-erkend vluchteling beschikken over:  

 Reisdocument dat is afgegeven door het gemeentebestuur (blauw paspoort) 

met of zonder visum volgens de vereisten van het bezochte land; 

 De gelegaliseerde machtiging om het grondgebied te verlaten, opgesteld door 

de voogd en gelegaliseerd door de gemeente van de verblijfplaats van de voogd 

(zie model in bijlage 2); 

 De originele toewijzing van de voogdij. 
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Opgelet:  

Geldigheid van de verblijfstitel: 

De verblijfstitel afgegeven na het verkrijgen van het vluchtelingenstatuut moet geldig 

zijn op het moment van de aanvraag en ontvangst van het reisdocument. 

Recht op maatschappelijke dienstverlening: 

Sinds 9 januari 2016 is de NBMV die in aanmerking komt voor het equivalent van het 

leefloon van het OCMW verplicht om het OCMW te informeren over zijn verblijf in het 

buitenland gedurende een periode van minstens 7 opeenvolgende dagen. 

De begunstigde van maatschappelijke dienstverlening kan in totaal 4 weken (28 

dagen) per jaar naar het buitenland gaan en bijstand blijven ontvangen. Als hij zijn 

verblijf in het buitenland niet aangeeft, kan het OCMW beslissen om de financiële 

bijstand op te schorten wegens een onjuiste of onvolledige aangifte. 

 

Nuttige informatie: 

Sinds 1 januari 2018 kan de persoon die staatloos is verklaard onder de Conventie 

van New York van 28 september 1954 ook naar zijn gemeentebestuur gaan om een 

reisdocument te verkrijgen. 

C. Reizen voor NBMV's die over een andere verblijfstitel 
beschikken 

 

1. Voorafgaande opmerkingen 

Dit punt betreft NBMV’s met: 

 een elektronische A-kaart  (verblijfsvergunning voor één jaar); 

 een elektronische B-kaart (verblijfsvergunning voor onbepaalde duur). 

 

Verkregen in het kader van de   

 Regularisatieprocedure 9bis of 9ter 

 De zogenaamde “NBMV”-verblijfsprocedure; 

 Of verkregen via subsidiaire bescherming. 
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2. Procedure  

a) Voor NBMV’s die een verblijfstitel hebben verkregen in het kader van een 
9bis- of 9ter-regularisatie of de zogenaamde "NBMV"-procedure: 
De NBMV moet een elektronische kaart voor vreemdelingen en een geldig 

nationaal paspoort hebben, zelfs voor reizen binnen de Schengenruimte. Dit 

paspoort moet worden aangevraagd bij de consulaire autoriteiten van het land 

waarvan hij onderdaan is. De NBMV moet contact opnemen met de 

ambassades en consulaten van de landen die hij wil bezoeken met betrekking 

tot de vereiste visa (zelfs voor een Europese lidstaat). 

b) Voor NBMV’s die een verblijfstitel hebben gekregen op grond van 
subsidiaire bescherming: 
 

Bepaalde categorieën vreemdelingen, die niet worden erkend als staatloze of 

vluchteling, kunnen geen contact opnemen met hun ambassade. Het gaat om 

mensen aan wie subsidiaire bescherming is verleend op basis van 

onmenselijke of vernederende behandeling. In dit geval kunnen deze 

mensen een akkoord vragen aan de FOD Buitenlandse Zaken om via het 

gemeentebestuur een reisdocument voor vreemdelingen te verkrijgen.  

Opgelet: 

De meeste NBMV’s krijgen subsidiaire bescherming op basis van willekeurig geweld 

in geval van een gewapend of internationaal conflict.  

Meestal kan de NBMV met subsidiaire bescherming daarom een paspoort aanvragen 

bij zijn ambassade op basis van de voorwaarden die door laatstgenoemde zijn 

vastgesteld.  

Maar het zal altijd nodig zijn om dit bij het CGVS te controleren omdat als de 

subsidiaire bescherming werd verleend op een ander motief dan op basis van 

willekeurig geweld in het geval van een binnenlands of internationaal gewapend 

conflict (art.15, c van de kwalificatierichtlijn, gelijk aan art. 48/4, §2, c van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) het CGVS van mening kan zijn dat 

het onmogelijk is voor de NBMV om zijn ambassade te contacteren.   
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Voor NBMV's die subsidiaire bescherming genieten, moet dus altijd eerst een attest 

van het CGVS worden gevraagd om te bepalen of de houder van de subsidiaire 

bescherming weer contact kan opnemen met zijn ambassade.  

Zo moet u controleren:  

1) Om welke redenen het CGVS of de RvV de subsidiaire bescherming heeft 

verleend; 

2) Of, tot het tegendeel wordt bewezen door het CGVS, de NBMV niet in 

contact kan komen met de consulaire autoriteiten van zijn land van 

herkomst. 

Als de NBMV subsidiaire bescherming heeft verkregen op grond van 

onmenselijke en vernederende behandeling, kan contact met zijn ambassade 

er namelijk toe leiden dat de beslissing tot subsidiaire bescherming wordt 

ingetrokken.  

Contact: 

Contactpersoon bij het CGVS:  Eric Anciaux        

Eric.Anciaux@ibz.fgov.be 

 

Opgelet: 

Houder van subsidiaire bescherming? 

1 - Als de NBMV subsidiaire bescherming heeft en terugkeert naar zijn thuisland, 

loopt hij het risico zijn subsidiaire beschermingsstatuut te verliezen! 

2 - Afhankelijk van de redenen voor het verlenen van de subsidiaire bescherming kan 

contact met de ambassade al dan niet een intrekking van de subsidiaire bescherming 

tot gevolg hebben.  

In elk geval zal eerst moeten worden nagegaan waarom er subsidiaire 

bescherming wordt verleend om het verblijf van de NBMV niet in gevaar te 

brengen. 

De grond voor het verlenen van subsidiaire bescherming wordt meegedeeld in de 

beslissing van het CGVS of de RvV. 

In geval van twijfel dient de voogd per e-mail contact op te nemen met het CGVS. 

Het attest dat door het CGVS wordt verstrekt, bevestigt al dan niet de onmogelijkheid 

voor de aanvrager om contact op te nemen met zijn land van herkomst, en dus in 

extenso met zijn consulaire diensten. 

 

 Als de reden voor toekenning gebaseerd is op willekeurig geweld in 

geval van een gewapend of internationaal conflict, kan de NBMV die 

subsidiaire bescherming geniet daarom een paspoort aanvragen bij zijn 
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ambassade volgens de voorwaarden die door laatstgenoemde zijn 

vastgesteld. 

 Als de toekenning op een andere reden is gebaseerd3 moet worden 

vastgesteld of de FOD Buitenlandse Zaken de ambassade van het 

land waarvan de aanvrager onderdaan is, kan vervangen en aan het 

gemeentebestuur de toestemming kan geven om een paspoort af te 

leveren. 

 

Hierbij kan een formulier worden ingevuld (te downloaden op: 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-

03_droit_a_un_titre_de_voyage_nl.pdf) 

 

De antwoorden die via het formulier worden gegeven, bepalen of de NBMV de 

basisvoorwaarden vervult voor het aanvragen van een paspoort bij zijn 

gemeentebestuur.  

 

 

Opgelet:  

 Vraag 1 van het formulier : 

Indien de verblijfstitel de vermelding “onbepaald, “nog niet definitief vastgesteld" of 

“verklaarde nationaliteit (of gelijkwaardig) in het vak "NATIONALITEIT” bevat, wil dit 

zeggen dat de NBMV zijn identiteit niet heeft kunnen aantonen door middel van een 

nationaal paspoort of een nationale identiteitskaart. 

“Decl.” heeft dezelfde betekenis in het Frans, Nederlands en Duits. Het komt ook 

overeen met het begrip déclaratoire, declaratief of deklarativ, dat een precies feit op 

een verklaring beoordeelt en niet op sluitende documenten. 

IN DIT GEVAL ZAL DE NBMV GEEN PASPOORT KUNNEN VERKRIJGEN VIA ZIJN 

GEMEENTEBESTUUR. 

Als achteraf de naam definitief kan worden vastgesteld (bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken), moet de naamswijziging worden ingevoerd in het rijksregister 

en een nieuwe vreemdelingenkaart aan de NBMV worden afgeleverd. Opdat een 

identiteitsdocument aanvaard wordt, moet er een verband zijn tussen het 

identiteitsdocument en de persoon, zoals bijvoorbeeld een biometrisch kenmerk zoals 

een foto. Een geboorteakte zal dus niet worden aanvaard. 

                                  

3 In het bijzonder als de subsidiaire bescherming is verleend op basis van het risico op een onmenselijke 

of vernederende behandeling van de aanvrager in zijn land van herkomst. (Art. 15b van de 

kwalificatierichtlijn overeenkomstig met art. 48/4, §2, b van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ). 

 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-03_droit_a_un_titre_de_voyage_nl.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-03_droit_a_un_titre_de_voyage_nl.pdf
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Nuttige informatie:  

Sommige ambassades erkennen de wettelijkheid van de voogd niet. Als gevolg 

hiervan kunnen de betrokken NBMV’s geen paspoort aanvragen bij hun ambassade 

omdat deze laatste van mening is dat de jongere geen vertegenwoordiger van het 

ouderlijk gezag heeft. 

Voor de betrokken NBMV’s moet de aanvraag dan ook aan het gemeentebestuur 

worden voorgelegd na goedkeuring door de FOD Buitenlandse Zaken. 

 Als na overleg met het CGVS blijkt dat de NBMV niet in contact kan komen met 

zijn ambassade en hij niet voldoet aan de voorwaarden die de FOD 

Buitenlandse Zaken stelt aan de afgifte van een paspoort door het 

gemeentebestuur, dan kan de MENA niet buiten België reizen.   

 Als de NBMV voldoet aan de criteria die bepalend zijn voor de bevoegdheid van 

de FOD Buitenlandse Zaken, is het noodzakelijk een e-mail / brief te sturen met 

het volgende onderwerp:  "Aanvraag van een reisdocument voor een 

vreemdeling” 

 

Contact:  

Via e-mail: 

passeport@diplobel.fed.be 

Via de post: 

FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis-en Identiteitsdocumenten – Dienst C2.2 

Individuele dossiers en Nationale regelgeving, 

Karmelietenstraat 15, 

1000 Brussel 

 
 

De volgende inlichtingen moeten verstrekt worden: 

 Naam en voornaam 

 Geboorteplaats 

 Nationaliteit 

 Kopie van verblijfstitel 

 Kopie van alle andere documenten betreffende de situatie 

De FOD Buitenlandse Zaken zal vervolgens een onderzoek starten om het 

gemeentebestuur in staat te stellen een paspoort af te leveren. 

 

Opgelet: 

Dit onderzoek kan 2 maanden duren.  In het geval van een aanvraag voor een NBMV, 

moet de voogd de aanvraag indienen. 

  

mailto:passeport@diplobel.fed.be
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Het doel van het onderzoek is om ervoor te zorgen dat: 

 De nationaliteit van de aanvrager vastgesteld wordt; 

 Hij geen paspoort kan verkrijgen bij zijn eigen nationale autoriteiten; 

 Hij een naamsverandering heeft ondergaan die moeilijk te rechtvaardigen is; 

 Hij niet bekend staat om frequent verlies / diefstal van zijn 

identiteitsdocumenten; 

 (Vanaf 16 jaar oud) hij niet gekend is (bij het openbaar ministerie) voor feiten 

die de afgifte van een reisdocument verbieden:  

- in het geval van een rechterlijke maatregel die de vrijheid beperkt, 

- tijdens een onderzoek wegens een overtreding op grond van 

artikel 199bis van het Strafwetboek (paspoortmisbruik of fraude), 

-   of als de aanvrager onderworpen is aan maatregelen die de 

vrijheid van verkeer beperken voor de bescherming van nationale 

of openbare veiligheid, de handhaving van openbare orde, het 

voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of goede zeden of de rechten en vrijheden van 

anderen. 

 

Na toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken moet de NBMV binnen 

twee weken naar zijn gemeentebestuur gaan met zijn identiteitskaart en 

een foto die voldoet aan de normen (zie "Vereiste documenten en 

paspoorttarieven =>" Reizen voor NBMV’s-erkende vluchtelingen"). 

De gemeente registreert de aanvraag voor een reisdocument in Belpas. 

Deze toestemming wordt per e-mail doorgegeven aan het gemeentebestuur en 

de begunstigde (de voogd in geval van een NBMV). 

 

Opgelet:  

De FOD Buitenlandse Zaken kan, na het onderzoek, de toestemming weigeren om 

een paspoort te verlenen. In dit geval kan de NBMV niet reizen.  In geval van weigering 

van een verblijfsdocument, zal de FOD Buitenlandse Zaken de aanvrager op de 

hoogte brengen. 

3. Andere vereiste documenten 
 

Tijdens de reis moet de NBMV beschikken over:  

 

 Paspoort met of zonder visum volgens de vereisten van het bezochte land; 

 Of een reisdocument afgegeven door het gemeentebestuur; 

 De gelegaliseerde machtiging om het grondgebied te verlaten, opgesteld door 

de voogd en gelegaliseerd door de gemeente van de verblijfplaats van de voogd 

(zie model in bijlage 2); 

 De originele toewijzing van de voogdij. 
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Nuttige informatie: 

Herinnering SUBSIDIAIRE BESCHERMING   

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Artikel 48/4, §1 “De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de 

vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen 

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval 

van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een 

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet 

onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder 

de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”  

Artikel 48/4, §2 “Ernstige schade bestaat uit : 

 

  a) doodstraf of executie; of, 

 

  b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een 

verzoeker in zijn land van herkomst; of, 

 

  c) 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.”  

Voor meer informatie kan u de helpdesk Manorea bereiken op het nummer: 

 FR: 0485/45.40.93 of per e-mail: helpdesk@mentorescale.be 

https://www.mentorescale.be/our-impact/helpdesk-manorea/ 

 NL: 0485/04.29.75 of per e-mail: manorea@minor-ndako.be 

https://minor-ndako.be/watwedoen/manorea-helpdesk/ 

 

Toelichting bijgewerkt op 27 februari 2019

mailto:helpdesk@mentorescale.be
https://www.mentorescale.be/our-impact/helpdesk-manorea/
https://minor-ndako.be/watwedoen/manorea-helpdesk/


 

 

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie 
 

Ruimte voor foto’s (voor deelnemers die niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto) (1) 

 

(1) Alleen bestemd voor Lidstaten die deze lijst als reisdocument gebruiken.  

Naam van de school: 

Adres van de school: 

Reisdoel en -periode: 

Naam (Namen) van de begeleidende leerkracht(en): 

 

De juistheid van bovenstaande gegevens wordt hierbij bevestigd. 

De personen die de ouderlijke macht uitoefenen 

over de minderjarige meereizende leerlingen, hebben met 

de deelneming aan de reis ingestemd. 

Plaats:                                    Datum: 

 

 

Stempel  Het schoolhoofd 

De juistheid van onderstaande gegevens betreffende medereizigers die geen 

onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie zijn, wordt hierbij 

bevestigd.  

De medereizigers zijn gerechtigd de (naam van de Staat) (1) weer binnen te 

reizen. 

 

Plaats:                                                   

 

Datum: 

 

Stempel:      

                                      De autoriteit belast met  

                                      vreemdelingenzaken 

Nummer Naam Voornaam Geboorteplaats Geboortedatum Nationaliteit 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 



 

 

Ouderlijke toestemming voor het verlaten van het Belgisch grondgebied 

 

Ondergetekende heer / mevrouw  {Voornaam, NAAM voogd),  

wettelijke vertegenwoordiger (Voornaam, NAAM NBMV),  

geboren te (stad) (land) op (geboortedatum: dag/maand/jaar),  

stemt ermee in dat mijn pupil het Belgisch grondgebied mag verlaten tijdens de 

schoolreis 

 in samenspraak met het onthaalgezin (Voornaam, NAAM van de volwassen 

gezinsleden) van (begindatum) tot (einddatum). 

 In samenspraak met de opvangvoorziening (gegevens van de 

opvangvoorziening + Naam en voornaam van de volwassen begeleiders van de 

reis) 

 

De reis heeft als bestemming (land waarnaar gereisd wordt).  

 De familie verblijft te: (adres van de verblijfplaats). 

 Het verblijf wordt georganiseerd te (adres van de verblijfplaats). 

Om zich naar de bestemming te begeven, zal de familie via de volgende landen reizen 

(lijst met doorkruiste landen) 

 

Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger: 

 

Stempel van het gemeentebestuur  


