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AANVRAAG VOOR EEN MACHTIGING TOT 

VERBLIJF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 61/15 VAN 

DE WET VAN 15/12/1980 OF 1STE AANVRAAG 

ARTIKEL 110 1° SEXIES –  2° SEXIES VAN HET KB : GEGEVENS VAN DE BETROKKEN 

PARTIJEN 

GEGEVENS VAN DE MINDERJARIGE :  

Naam en voornaam: 

Geboorteplaats en geboortedatum: 

Nationaliteit:  

Adres:  

OV-nummer:  

 

GEGEVENS VAN DE VOOGD :  

Naam en voornaam: 

Telefoon- of GSM-nummer: 

Fax: 

E-mail: 

Gekozen woonplaats: 

 

 ANDERE TUSSENBEIDE KOMENDE PARTIJEN:  

- Advocaat (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mail) :  

- Onthaalgezin: 

- Opvangcentrum: 

- Dienst voor plaatsing in gezinnen: 

- CBJ: 

- JRB : 

- Andere: 
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ARTIKEL 110 3°SEXIES VAN HET KB : BEWIJZEN VAN DE IDENTITEIT VAN DE NBMV 

- Paspoort of gelijkgestelde reistitel: 

 

- Administratieve situatie van de NBMV:  (eventueel verblijfsdocument, geldigheid van het 

verblijfsdocument, identiteits- of verblijfsdocumenten bekomen in een ander Europees  of derde land) : 

 

- Stappen overeenkomstig artikel 110 decies van het KB om een paspoort of gelijkgestelde reistitel te 

bekomen:  

 

ARTIKEL 110 4°SEXIES VAN HET KB : ELEMENTEN WAARNAAR IN DE AANVRAAG 

VERWEZEN WORDT 1 : 

 

BESCHRIJVING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE NBMV VOOR DE MIGRATIE / 

IN HET LAND VAN HERKOMST 

- Welzijn en veiligheid  

- Familiale situatie 

- Opvang/ huisvesting 

- Scholing 

- Gezondheid 

 

MOTIEVEN VOOR VERBLIJF IN BELGIË 

- Wanneer en waarom is de NBMV naar België gekomen? 

- Organisatie van de reis / met wie heeft de NBMV gereisd? 

 

BEST INTERESTS ELEMENTS –  DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE NBMV  

- Actuele opvangsituatie 

- Huidige situatie van de ouders /  familie 

- Contacten tussen de voogd en de ouders / familie 

- Contacten tussen de NBMV en de ouders / familie (behoud of herstel van de relaties) 

- Mening van de ouders / de familie /  het onthaalgezin in België  

- Mening van de NBMV 

- Bescherming en veiligheid van de NBMV in België 

- Bijzondere kwetsbaarheden 

- Scholing 

- Fysieke en mentale gezondheid 

                                                                 
1 Huidige stand van zaken i.v.m het onderzoek, in te vullen in de mate van het mogelijke 
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ARTIKEL 110 5 ET 6°SEXIES VAN HET KB : AANVULLENDE INLICHTINGEN VOOR HET 

VERHOOR  

- Adres van de oproep voor het verhoor :  

- Noodzaak van een tolk : 

- Gevraagde taal : 

- Noodzaak aanwezigheid derden : 

 

ARTIKEL 110 7° SEXIES VAN HET KB : STAPPEN ONDERNOMEN IN HET LAND VAN 

HERKOMST / LAND VAN VERBLIJF MET BETREKKING TOT DE FAMILIE  EN DE BEKOMEN 

RESULTATEN 

 

 

 

BIJLAGEN :  

Voeg een lijst toe  van alle bijlagen die van belang zijn voor de aanvraag (bijvoorbeeld een kopie van het 

paspoort, een sociaal verslag, een attest van regelmatig schoolbezoek, …. )  
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