
 
 
 

Lijst van aanbevelingen uit de Jaarverslagen van het Departement Migraties van het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

 
Jaarverslag 2007:  http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=19&thema=2 
Jaarverslag 2008:  http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=68&thema=4 
Jaarverslag 2009:  http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=117&thema=4 
 
Regularisatie: 

- Criteria: 
o positief en negatief criterium: 

 Verslag 2007 p. 115 
 Verslag 2008 p. 65 
 Verslag 2008 p. 88 

o Onverwijderbaren maken deel uit van negatief criterium: 
 Verslag 2008 p. 65 

o Rol van de adviescommissie ter beoordeling van het negatief 
criterium: 

 Verslag 2008 p. 88 
 Verslag 2009 p. 76 

o Dienen de principes van gelijkheid en non-discriminatie na te leven 
 Verslag 2009 p. 88 

 
- Gebonden bevoegdheid :  

o Voor staatlozen 
 Verslag 2007, p. 115 
 Verslag 2008 p. 65 
 Verslag 2008 p. 88 
 Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 5) 

o Voor Niet begeleide minderjarigen 
 Verslag 2007 p. 115 
 Verslag 2008 p. 65 
 Verslag 2008 p. 88 
 Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 5) 

 
- Mechanisme 

o Permanent 
 Verslag 2008 p. 88 

o De hoogste norm: 
 Verslag 2009 p. 76 
 Persbericht over de regularisatie na de instructies van juli 2009 

o De Koning de bevoegdheid geven om "humanitaire" criteria bij K.B. 
vast te leggen: 

 Verslag 2009 p. 88 
 Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 3) 

 



Onverwijderbaren: 
- Vervullen prima facie het negatief criterium van regularisatie (zie hierboven) 

o Verslag 2008 p. 65 
- Omzetten van artikel 9.2 van de terugkeerrichtlijn om de verwijdering uit te 

stellen en beter rekening te houden met omstandigheden van 
onverwijderbaarheid 

o Verslag 2009 p. 56 
o Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 4) 

- Omzetten van artikel 14.2 van de terugkeerrichtlijn om basisrechten toe te 
kennen zolang men niet verwijderd kan worden 

o Verslag 2009 p. 56 
o Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 4) 

- Een definitieve oplossing uitwerken voor onverwijderbare personen (art. 6.4. 
terugkeerrichtlijn) 

o Verslag 2010 te verschijnen (detentie 3) 
 
Gezinsleven 

- Het recht op een gezinsleven vrijwaren 
o Verslag 2009 p. 131 

- Samenwonen en een duurzame relatie: 
o Diversifiëren van de criteria van een duurzame relatie 

 Verslag 2009: p. 131 
 Verslag 2010 te verschijnen (gezinsleven 3) 

o Beschermen van de personen die een partnerschap tegen de 
verwijdering willen afsluiten 

 Verslag 2008: p. 121 
- Huwelijk 

o Vermijden van systematische controles naar het schijnkarakter; er 
slechts toe overgaan bij gegronde vermoedens 

 Verslag 2008 p. 121 
o Versterken van de procedurele waarborgen 

 Verslag 2008 p. 121 
o Beter beschermen van de huwelijkskandidaten tegen de verwijdering 

(hervorming van het Burgerlijk Wetboek of Omzendbrief van 13 
september 2005) 

 Verslag 2009 p. 131 
o Beschermen van het privé-leven van personen in het kader van hun 

huwelijksproject (uitwisseling van informatie tussen DVZ en de 
burgelijke stand) 

 Verslag 2009 p. 131 
 

Participatie aan sportfederaties voor minderjarigen 
- Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 7) 

 
Recht om klacht in te dienen 

- Verslag 2010 te verschijnen (verblijf 8) 
 

Medische zorgen 
- Mutualisering van gezondheidszorgen voor minderjarigen 

o Verslag 2007 p. 120 
- Tenlasteneming van zwaar zieke vreemdelingen door gespecialiseerde 

instellingen (eerder dan in gesloten centra) 
o Verslag 2007 p. 120 


