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De niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling

Daar sta je dan. Je bent een pas zeventien 
jaar geworden Afghaan of Somaliër. 

Op één of andere manier ben je je ouders 
kwijtgespeeld aan de Servische grensover-
gang. Het had te maken met vrachtwa-
gens; je diende in de tweede vrachtwagen 
te stappen, maar dat gaf niets omdat beide 
vrachtwagens toch dezelfde bestemming 
hadden. Niet dus. Je bent in je thuisland 
niet naar school geweest. Je had een op-
dracht als schaaphoeder en via een verre 
neef werd aan je ouders een betere en vei-
ligere toekomst voorgehouden in België. Je 
bent ondertussen in een opvangcentrum 
aanbeland en wacht op een voogd, die je 
in de nabije toekomst als een ouder zal 
bejegenen en samen met jou op zoek zal 
gaan naar een onthaalklas voor andersta-
lige nieuwkomers (okan). De klemtoon 
zal daar liggen op het verwerven van de 
Nederlandse taal. Je bent gemotiveerd en 
angstig tegelijk. Je gedachten gaan meerde-
re keren per dag naar je ouders en jongere 
zus. Je zal daar zeker over spreken tijdens 
het eerste contact met je voogd. Je bent een 
adolescent maar niet zoals de anderen.

Een niet-begeleide minderjarige vreem-
deling (nbmv) beschikt over verschillende 
mogelijkheden om machtiging tot verblijf 
op Belgisch grondgebied te verkrijgen. We 
onderscheiden een asielaanvraag, een ver-
blijfsaanvraag op grond van artikel 9bis of 
9ter van de Vreemdelingenwet, een aan-
vraag voor een speciaal statuut als slacht-
offer van mensenhandel of een verblijfs-
aanvraag op grond van artikel 61/15 e.v. 

van de Vreemdelingenwet (nbmv-proce-
dure). De belangrijkste procedures, die het 
meest gericht zijn op de nbmv en het ho-
ger belang van het kind, zijn de asielproce-
dure en de nbmv-procedure.

Een asielaanvraag of vraag om inter-
nationale bescherming is de vraag om er-
kend te worden als vluchteling onder de 
Conventie van Genève van 28/07/1951 
of om subsidiaire bescherming te krij-
gen op grond van de Kwalificatierichtlijn 
2011/95/eu. Vluchteling is eenieder die 
uit gegronde vrees voor vervolging vanwe-
ge diens ras, godsdienst, nationaliteit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep of 
het hebben van een politieke overtuiging, 
zich bevindt buiten het land waarvan hij of 
zij de nationaliteit heeft en de bescherming 
van dat land niet kan of, ten gevolge van 
diens vrees, wil inroepen (artikel 1A2 van 
de Conventie van Genève).

Er is een specifieke procedure voorzien 
in de Vreemdelingenwet voor nbmv. De 
wettelijke basis is artikel 61/14 t.e.m. 61/25 
van de Vreemdelingenwet. Het doel van de 
procedure is het bepalen van de “duurzame 
oplossing” voor het kind. Er zijn drie op-
ties. Ten eerste is er de gezinshereniging in 
het land waar de ouders zich legaal bevin-
den; ten tweede is er de terugkeer naar het 
land van herkomst of naar het land waar de 
nbmv gemachtigd of toegelaten is tot ver-
blijf met garanties op adequate opvang en 
verzorging, en ten slotte is er de machtiging 
tot verblijf in België.

Voor de begeleide minderjarige niet- 
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vreemdeling, de in het thuisland gewortel-
de adolescent, is het leven niet gemakke-
lijk. De levensrivier stroomt woest, kolkt, 
maakt scherpe bochten, onder het waterop-
pervlak liggen rotsblokken… Wanneer is er 
zicht op rustig stromend water?

Voor de nbmv is het niet anders en zijn 
er extra moeilijkheden en valkuilen. Door 
ontheemding, ontworteling en verliessitua-
ties is er een permanente onderstroom van 
rouw. Ongetwijfeld ervoer hij – meer dan 
80% zijn inderdaad jonge mannen – op 
zijn tocht trauma’s: (het zien van) fysieke 
mishandeling, gewapende conflicten, dood 
van een geliefde, een levensbedreigende 
ziekte… Zijn toekomstperspectief is onze-
ker. Zijn vertrouwen in zichzelf en andere 
mensen is geschokt, de zekerheid van het 
dagelijks bestaan staat onder druk. Hoe zal 
hij een evenwicht vinden tussen de thuis-
land- en de gastlandcultuur?

Er is een continuüm van mogelijke re-
acties. Er zijn de normale reacties op een 
abnormale situatie. Er kunnen ook emotio-
nele en gedragsproblemen ontstaan: symp-
tomen van posttraumatische stressstoornis, 
angst, isolement, normenvervaging… Dit 
kan leiden tot psychiatrische problemen: 
automutilatie, middelenmisbruik, psycho-
tische stoornissen, depressie…

Voor de identiteitsontwikkeling van de 
nbmv is er een bijkomende en niet te on-
derschatten ontwikkelingsopdracht: leren 
leven in een nieuwe cultuur. Acculturatie 
is het dubbele proces van culturele en psy-
chologische verandering. John W. Berry is 
psycholoog, gespecialiseerd in cross-cultu-
rele psychologie en onderscheidt assimila-
tie van segregatie en van marginalisatie. Bij 
segregatie wordt de nbmv door de domi-
nante groep gedwongen om afstand te doen 
van zijn thuislandcultuur. Bij marginalisa-
tie behoudt de nbmv zijn thuislandcultuur 
en sluit zich af van de cultuur van zijn gast-
land. Bij assimilatie leert de nbmv leven 
in zijn nieuwe omgeving met respect en 
begrip voor de cultuur van zijn thuisland. 
Met spreekt van integratie wanneer diver-
siteit een geaccepteerde eigenschap van de 
samenleving als geheel vormt.

Ontegensprekelijk zal deze doelgroep 
meer en meer deel uitmaken van de zorg-
vragers in de geestelijke gezondheidszorg, 
naast de groep van volwassen asielzoekers. 
We dienen ons goed voor te bereiden.

Eddy Impens, hoofdredacteur
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