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VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN 

 

Jij hebt in België een verzoek om internationale bescherming gedaan. Het CGVS zal jou uitnodigen 

voor een interview. Om dat interview goed te kunnen voorbereiden, willen we jou graag enkele vragen 

stellen over jouw familie, jouw identiteitsdocumenten en de documenten die je gebruikt hebt tijdens 

jouw reis naar België. We vragen jou daarom om deze vragenlijst in te vullen. Jouw voogd ontving 

eveneens een exemplaar van deze vragenlijst. Je kunt de hulp van jouw voogd en/of advocaat 

inroepen voor het invullen van deze vragenlijst.  

 

De ingevulde vragenlijst dient binnen de maand na ontvangst aan het CGVS te worden bezorgd. Dit 

kan per post (bij voorkeur per aangetekend schrijven) of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de 

balie van het CGVS. 

 

Het doel van deze vragenlijst is jouw verzoek om internationale bescherming snel en op 

grondige wijze te onderzoeken. Hoe meer informatie je ons kan geven, hoe sneller wij jouw 

verzoek kunnen behandelen. Indien je niet over antwoorden op (bepaalde) vragen beschikt, dan kan 

je dit noteren. Het is echter in jouw belang om deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. 

Jouw hulp is heel belangrijk, opdat je snel een antwoord op jouw verzoek kan krijgen. Het is ook 

belangrijk dat je eerlijk antwoordt, want als je valse of onjuiste antwoorden geeft, kan jouw verzoek 

om internationale bescherming afgewezen worden of kan een beschermingsstatus nadien nog 

ingetrokken worden. 

 

Indien je op de volgende pagina’s te weinig ruimte hebt om jouw antwoorden volledig te noteren, dan 

mag je steeds bijkomende pagina’s toevoegen. Voorts kan je aan jouw voogd of advocaat vragen om 

documenten die je in jouw bezit hebt te kopiëren en aan deze vragenlijst te hechten. Indien jouw 

voogd of advocaat bijkomende opmerkingen willen maken, kunnen zij eveneens een extra pagina aan 

deze vragenlijst toevoegen. 
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A. IDENITITEITSGEGEVENS 

 

Dossiernummer CGVS:  

 

Familienaam:  

Stamnaam:  

Voornamen:  

Geslacht:  Man 

 Vrouw 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats: Land:  

Provincie:  

District:  

Dorp / Stad:  

Nationaliteit:  

Etnie:  

Godsdienst:  
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B. EERDERE VERBLIJFPLAATSEN 

 

We vragen jou om op te sommen waar je vanaf jouw geboorte gewoond hebt. Voor elke 

verblijfplaats is er een andere tabel.  

 

Als je voor een lange tijd in een ander land dan Afghanistan of in een Europees land 

gewoond hebt, is het belangrijk dat je hierover de waarheid vertelt.  

 

VERBLIJFPLAATS 1 

Land:  

Provincie:  

District:  

Stad/dorp:  

Van wanneer tot wanneer heb je daar gewoond?  

Met wie woonde je toen samen?  

 

VERBLIJFPLAATS 2 

Land:  

Provincie:  

District:  

Stad/dorp:  

Van wanneer tot wanneer heb je 

daar gewoond? 

 

Met wie woonde je toen samen?  

 

Indien je op meer plaatsen hebt gewoond, vraag dan aan jouw voogd om een blad toe te voegen 

aan deze pagina. 
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C. FAMILIE 

 

We vragen jou om enkele vragen over jouw familie te beantwoorden.  

 

C.1. OUDERS 

 

VADER 

Wat is de naam van 

jouw vader? 

 

Wat is het beroep van 

jouw vader? 

 

Waar verblijft jouw 

vader nu? 

Land:  

Stad:  

Straat:  

Heb je nog contact met 

jouw vader? 

 

Hoe heb je contact met 

hem? (via de telefoon, 

e-mail,…?) 

 

Wanneer hebben jullie 

elkaar voor het laatst 

gesproken? 

 

 

Indien jouw vader overleden is: 

Wanneer is jouw vader 

overleden? 

 

Waar is hij overleden?  

Hoe is hij overleden?  
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MOEDER 

Wat is de naam van 

jouw moeder? 

 

Wat is het beroep van 

jouw moeder? 

 

Waar verblijft jouw 

moeder nu? 

Land:  

Stad:  

Straat:  

Heb je nog contact met 

jouw moeder? 

 

Hoe heb je contact met 

haar? (via de telefoon, 

e-mail,…?) 

 

Wanneer hebben jullie 

elkaar voor het laatst 

gesproken? 

 

 

Indien jouw moeder overleden is: 

Wanneer is jouw 

moeder overleden? 

 

Waar is zij overleden?  

Hoe is zij overleden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN 

 

 
WTC II, Koning Albert II-laan 26 A, 1000 BRUSSEL CEL MINDEJARIGEN 

T 02 205 53 06 
 

F 02 205 51 15 

Pagina 6 van 13  

www.cgvs.be 

 

C.2. BROERS EN ZUSSEN 

 

Hieronder stellen we jou een paar vragen over de verblijfsplaats van jouw broers en zussen.  

Heb je meer broers of zussen, dan kan jouw voogd een blad aan deze pagina toevoegen. 

 

 BROER 1 BROER 2 BROER 3 

Wat is de naam van 

jouw broer? 

   

Waar verblijft jouw 

broer nu? 

 Land 

 Provincie 

 Stad 

   

 

 

 

 ZUS 1 ZUS 2 ZUS 3 

Wat is de naam van 

jouw zus? 

   

Waar verblijft jouw 

zus nu? 

 Land 

 Provincie 

 Stad 
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D. REISWEG 

 

Kan je uitleggen hoe je naar België gereisd bent? We willen graag weten door welke landen je bent 

gereisd en of je tijdens die reis door iemand werd vergezeld. 

 

 D.1. DE LANDEN WAAR JE DOORGEREISD BENT 

 

Naam van het land Hoelang ben je daar geweest?  Was je daar alleen? 

 

 

  JA 

 NEEN: Wie was er toen bij jou? 

 

   JA 

 NEEN: Wie was er toen bij jou? 

 

   JA 

 NEEN: Wie was er toen bij jou? 

 

   JA 

 NEEN: Wie was er toen bij jou? 

 

   JA 

 NEEN: Wie was er toen bij jou? 
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E. REIS- EN IDENTITEITSDOCUMENTEN 

 

Hieronder vind je enkele vragen over jouw reisdocumenten en identiteitsdocumenten (bijv. een 

taskara of een paspoort). Indien je over bijkomende gegevens over deze identiteitsdocumenten 

beschikt, gelieve die dan in te vullen. 

Heb je reisdocumenten en identiteitsdocumenten bij? 

 JA:  

Kan je aankruisen welke documenten je bij hebt? 

Kan je ook aanduiden of je het origineel of een kopie bij hebt? 

 

 TASKARA  Origineel  Kopie  Ik weet het niet 

 PASPOORT  Origineel  Kopie  Ik weet het niet 

 GEBOORTEAKTE  Origineel  Kopie  Ik weet het niet 

 ANDERE REIS- EN IDENTITEITSDOCUMENTEN:  
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Vraag aan jouw voogd of advocaat om een kopie te nemen van de voorkant en de achterkant van al 

jouw reisdocumenten en identiteitsdocumenten. Jouw voogd of advocaat zal deze kopieën dan 

vastmaken aan de vragenlijst.  

Wat is de naam 

van het 

document? 

Wat is het 

nummer?  

Wanneer is het 

document 

gemaakt? 

Tot wanneer is 

het document 

geldig? 

Is het een 

origineel 

document of 

een kopie? 

 

 

 

   
 Origineel  

 Kopie  

 Ik weet het niet 

 

 

 

   
 Origineel  

 Kopie  

 Ik weet het niet 

 

 

 

   
 Origineel  

 Kopie  

 Ik weet het niet 

 

 

 

   
 Origineel  

 Kopie  

 Ik weet het niet 



 

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN 

 

 
WTC II, Koning Albert II-laan 26 A, 1000 BRUSSEL CEL MINDEJARIGEN 

T 02 205 53 06 
 

F 02 205 51 15 

Pagina 10 van 13  

www.cgvs.be 

 

 NEEN: Kan je uitleggen waarom je geen reisdocumenten of identiteitsdocumenten bij hebt? 
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F. DE IDENTITEITSDOCUMENTEN VAN JOUW OUDERS  

 

Heb je kopieën bij van de identiteitsdocumenten van jouw ouders? 

 

 NEEN 

 

 JA: Kan je aankruisen welke identiteitsdocumenten van jouw ouders je bij hebt?  

 TASKARA 

 PASPOORT 

 GEBOORTEAKTE 

 ANDERE REIS- EN IDENTITEITSDOCUMENTEN:  

Indien mogelijk, gelieve dan onderstaande gegevens in te vullen: 

 

Vraag aan jouw voogd of advocaat om een kopie te nemen van de voorkant en de achterkant van 

alle identiteitsdocumenten van jouw ouders. Jouw voogd of advocaat zal deze kopieën dan 

vastmaken aan de vragenlijst.  

Wat is de naam van 

het document? 

Wat is het nummer?  Wanneer is het 

document gemaakt? 

Tot wanneer is het 

document geldig? 
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G. ANDERE DOCUMENTEN 

 

Heb je nog andere documenten die belangrijk kunnen zijn voor jouw verzoek om internationale 

bescherming (bv. documenten die jouw verblijf in jouw land van herkomst of een ander land kunnen 

aantonen zoals schoolrapporten, facturen, tickets van het openbaar vervoer, medische attesten; 

documenten die jouw vluchtmotieven kunnen aantonen)? 

 

 NEEN 

 

 JA: Kan je in deze tabel uitleggen welke documenten je nog bij hebt?  

 

Welk document? Op welke datum is 

het document 

gemaakt? 

Wat staat er in het document?  

   

   

   

 

Vergeet niet al jouw documenten mee te nemen naar het interview op het CGVS.  
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Dankzij jouw hulp kunnen wij een beter zicht krijgen op jouw situatie en kunnen wij jouw verzoek 

om internationale bescherming sneller behandelen. 

We vragen om hieronder jouw naam te noteren en jouw handtekening te zetten. Ook jouw voogd 

moet hier zijn/haar naam invullen en de vragenlijst ondertekenen. 

Door de vragenlijst te ondertekenen, verklaar je op jouw woord van eer: 

 Dat je de vragen eerlijk beantwoord hebt, en dat jouw antwoorden juist en volledig zijn 

 Dat je weet dat valse of onjuiste verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat jouw verzoek 

om internationale bescherming geweigerd wordt of dat een beschermingsstatus later nog 

kan ingetrokken worden 

 Dat je, voor zover je weet, geen valse of vervalste documenten hebt gebruikt, en wanneer 

dat wel zo is je dit ook eerlijk hebt toegegeven 

NAAM:  

DATUM:  

HANDTEKENING:  

NAAM VOOGD:  

DATUM:   

HANDTEKENING VOOGD:  

 

Indien de vragenlijst ingevuld werd door iemand anders, dient volgende tekst 

vervolledigd te worden: 

Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………… verklaar op mijn woord 

van eer dat ik deze vragenlijst eerlijk en zo getrouw mogelijk heb ingevuld zoals mij door 

…………………………………………………………… in de ………………………………………… taal gedicteerd werd. 

Ik werd hierbij niet bijgestaan / bijgestaan [schrappen wat niet past] door een tolk die de 

…………………………………………………………… taal beheerst. 

Datum: ……………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………… 

 


