
NUMMER VAN HET DOSSIER VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN :PSNNUM  
FICHE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING 

 

NUMMER VAN HET PROCES-VERBAAL : 

NAAM, VOORNAAM:  

GESLACHT : V- M 

GEBOORTEPLAATS EN -DATUM  

EU : JA-NEEN 

TWIJFEL : JA-NEEN 

WERD DE JONGERE REEDS GESIGNALEERD : JA-NEEN 

Moedertaal : ……………………………………........ Gesproken taal :………………………………………….. 

Adres in België :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres in land van herkomst of ander land :……………………………………………………………………………… 

Andere gebruikte identiteiten (alias) :…………………………………………………………………………………….. 

 
De fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » wordt, via elektronische post, met een kopie van de 
identiteitsdocumenten en/of de verblijfsdocumenten en een foto van de betrokkene naar de Dienst 
Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd : 
Dienst Voogdij:  Waterloolaan, 115, 1000 Brussel,  078-15.43.24, e-mail

1
: tutelles@just.fgov.be 

Dienst Vreemdelingenzaken : Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel, e-mail
2
 :minfiche@dofi.fgov.be.  

    

De vingerafdrukken of andere biometrische gegevens werden genomen : JA-NEEN 

IDENTIFICATIE VAN DE DIENST DIE DE FICHE INVULT (stempel). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…..………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…..……………………………………………………………………………………… 

 
Gebruiksaanwijzing voor het invullen van de fiche. Alle rubrieken moeten worden ingevuld. De specifieke 

rubriek voor de (potentiële) blinde passagiers zal echter enkel door de leden van de Federale Politie belast met 
de grenscontrole moeten worden ingevuld. Er wordt gevraagd om de vermelding  « niet van toepassing » toe te 
voegen indien er geen commentaar moet worden geformuleerd, ongeacht de rubriek. 
 

SPECIFIEKE RUBRIEK VOOR DE (POTENTIËLE) BLINDE PASSAGIERS 

Betreft : de persoon die verklaart dat hij een niet-begeleide minderjarige is of die een niet-begeleide minderjarige 

lijkt te zijn, (potentiële) blinde passagier 

Aan boord van (motorschip, de naam vermelden) : ……………………………………………………………………….. 

Gelegen in de haven van: …………………………………………………………………………………………………….. 

Vermoedelijke duur van het verblijf van het schip
3
 (ligtijd

4
)  > 24 uur  < 24 uur 

 

 
TUSSENKOMST PARKET : JA - NEEN 

 Genomen maatregelen (terbeschikkingstelling van de jeugdrechter ; leeftijdstest,…) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Telefoonnummer van de verantwoordelijke magistraat : …………………………………………………………….. 

 Contactperso(o)n(en) : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
1
 Indien er een technisch probleem is, kan de fiche per telefax naar het volgende nummer gestuurd worden : 02-542.70.83 

2
 Indien er een technisch probleem is, kan de fiche per telefax naar het volgende nummer gestuurd worden : 02-274.66.37ou 02-793.96.50 (na  

17 uur, en tijdens weekends en op feestdagen). 
3
 Dank u voor het aanduiden van het gepaste. 

4
 Termijn die vastgelegd is voor het laden en/of het lossen van een schip. 

mailto:tutelles@just.fgov.be


IDENTITEIT VASTGESTELD AAN DE HAND VAN :  

● Verklaring : JA  – NEEN 

● Documenten : JA  – NEEN 

Type :……………………………………………………….. Nummer :………………………………………………….. 

 

 
FYSIEKE KENMERKEN : 

 Lengte :………………………….cm  Kleur haar :………...……………  Kleur ogen : …………………….. 

 

  
MEDISCHE SITUATIE : 

Zwangerschap : JA - NEEN Handicap : JA - NEEN Verward : JA - NEEN 

Wonden : JA - NEEN (Besmettelijke) ziekten : JA - NEEN 

 

Zijn medische zorgen noodzakelijk ? JA - NEEN 

  

 
TWIJFEL OVER DE INGEROEPEN MINDERJARIGHEID: 

 Twijfel geuit: JA – NEEN  

 Motief voor de twijfel (fysieke verschijning, documenten, verklaringen,...) :………………………………………...  

In te vullen door de Dienst Vreemdelingenzaken : 

 De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt om over te gaan tot de medische onderzoeken: JA - NEEN 

 De persoon werd geïnformeerd over de geuite twijfel: JA - NEEN  

 De persoon heeft het document dat hem informeert over het verloop van de leeftijdstest ontvangen: JA - 

NEEN 

 Verklaringen van de persoon met betrekking tot de geuite twijfel:…………………………………………………...  

 Verzet de persoon zich tegen de uitvoering van de leeftijdstest?  JA - NEEN 

 

 
FAMILIE 

 Ouders 

 VADER 

Naam, voornaam : ………………………………………… 

Geboorteplaats en -datum : ……………………………… 

Nationaliteit : ………………………………………………. 

Adres (woonplaats) :……………………………………… 

……………………………………..................................... 

Telefoon/GSM : ………………………………………… 

 MOEDER 

Naam, voornaam : ………………………………………..  

Geboorteplaats en -datum : ……………………………… 

Nationaliteit : ………………………………………………. 

Adres (woonplaats) :……………………………………… 

……………………………………..................................... 

Telefoon/GSM : ………………………………………… 

 Broer(s) en zus(sen) 

 Persoon 1    

Naam, voornaam : ………………………………………… 

Geboorteplaats en -datum  : …………………………… 

Nationaliteit : ………………………………………………. 

Adres (woonplaats) :……………………………………… 

……………………………………...................................... 

 Persoon 2  

Naam, voornaam : ………………………………………… 

Geboorteplaats en -datum   : …………………………… 

Nationaliteit : ………………………………………………. 

Adres (woonplaats) :……………………………………… 

……………………………………..................................... 



Telefoon/GSM : …………………………………………… Telefoon/GSM : ………………………………………….                                                                                                                                                          

 

ZIJN ER ANDERE FAMILIELEDEN OF KENNISSEN AANWEZIG IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE 

EUROPESE UNIE (MET INBEGRIP VAN BELGIË) OF IN EEN DERDE LAND ?     JA - NEEN     

 Persoon 1    

Naam, voornaam:.…………………………………………  

Geboorteplaats en -datum:.……………………………… 

Nationaliteit :.……………………………………………….. 

Adres (woonplaats) :……………………………………… 

……………………………………...................................... 

Telefoon/GSM : ……………………………………………. 

 Persoon 2  

Naam, voornaam: …………………………………………  

Geboorteplaats en -datum: ……………………………… 

Nationaliteit : ………………………………………………. 

Adres (woonplaats) :………………………………………  

……………………………………..................................... 

Telefoon/GSM : …………………………………….……  

 

 
TRAJECT, INTERCEPTIE EN VERBLIJF 

 Beschrijving van het reistraject naar België (datum en eerste land van binnenkomst, transit via welk land, 

plaats waar de grens werd overgestoken, datum van aankomst, met welke transportmiddelen, ...) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Organisatie van de reis  (wie heeft zich om de minderjarige bekommerd, wie heeft de reis georganiseerd, rol 

van de ouders, …) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Omstandigheden van de interceptie van de minderjarige (plaats ; datum ; uur) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Motief voor de immigratie naar België : 

 Om welke reden(en) is de jongere in België ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Kwetsbaarheid 

 Zijn er aanwijzingen / elementen die laten veronderstellen dat de persoon een slachtoffer van MH zou 

kunnen zijn
5
   ? JA - NEEN 

Preciseer: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Zijn er aanwijzingen / elementen die laten veronderstellen dat de persoon kwetsbaar zou kunnen zijn
6
  

 ?  

JA - NEEN 

Preciseer
7
:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
5
 Mensenhandel (economische uitbuiting, seksuele uitbuiting, bedelarij, verplichting om misdrijven te plegen, organensmokkel) of bepaalde 

zwaardere vormen van mensensmokkel   
6
  Bij voorbeeld onstabiele sociale toestand, zwangerschap, gebrekkigheid, gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand, etc 

7 Het is de Dienst Voogdij die de toestand van kwetsbaarheid zal beoordelen geval per geval 



Behoefte aan opvang : JA –NEEN 

Motivering in geval van afwijzing of weigering van opvang : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persoonlijke voorwerpen 

Bagage - kledij – geld – GSM – juwelen – andere : ………………………………………………………………… 

 

 Varia
8
 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
8
 Alle andere relevante inlichtingen, bijvoorbeeld:: verwant(e) dossier(s), andere procedure(s)   


