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Vorig jaar vroegen 35.476 mensen asiel aan in België. Ruim 8 procent van de asielaanvragen kwam 
van niet-begeleide minderjarigen. Vooral de laatste maanden van 2015 steeg het aantal aanvragen 
van niet-begeleide minderjarigen enorm. Zo kwam in december 2015 bijna 20 procent van de 
asielaanvragen van deze groep.  
 
In veel gevallen is er geen documentatie over de leeftijd van de jongeren die zich aanbieden, en als 
er wel papieren zijn, is het vaak niet zeker of die wel authentiek zijn. Een 'verklaarde minderjarige' is 
een jongere waarvan men de leeftijd niet kent. Soms is er visueel meteen twijfel of de verklaarde 
leeftijd wel klopt. De dienst Voogdij van de FOD Justitie voert dan verder onderzoek. Zo voeren zij 
botscans uit om de ware leeftijd van de asielzoeker te bepalen.  
 
In 2015 waren er 1490 gevallen waar er twijfel ontstond bij de authenticiteit van de leeftijd. 
Uiteindelijk bleek meer dan 70% ouder dan gemeld.  
 
Deze meerderjarigen komen in principe niet langer in aanmerking voor een statuut van niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling in België. Niet-begeleide minderjarigen worden opgevangen in een 
aangepaste huisvesting, genieten van sociale bescherming (zoals financiële bijstand) en krijgen 
rechtsbijstand en psychologische bijstand. 
 
 

1. Op welke gegevens / informatie wordt er bepaald al dan niet een botscan uit te voeren?  
2. Hoeveel bedraagt de kostprijs van 1 botscan?  
3. Hoeveel bedroeg de totale kostprijs voor het jaar 2014 en  2015 voor bovenvermelde 

botscans, hoeveel bedroeg deze prijs maandelijks voor  de jaren 2014 en 2015 ?  
4. Indien de botscan uitwijst dat de persoon in kwestie meerderjarig is, komt deze niet langer 

meer in aanmerking voor het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Wat 
gebeurt er met deze personen, welke procedures kunnen zij nog wel volgen en waar komen zij 
nog wel voor in aanmerking ? 

5. Welke bijkomende maatregelen zal u nog nemen in dit verband? 
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