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Tussen 2003 en 2013 liep het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit 

verwierf op tot jaarlijks 30.000 à 40.000, om in 2014 tot 18.500 te zakken. (© 

Knap) 

Vluchtelingenstromen, immigratie, volgmigratie, integratie en 

nationaliteitsverwerving zijn prangende kwesties. Niet zelden overstemmen de 

meningen de feitenkennis. Het boek Belg worden plaatst alvast de 

nationaliteitsverwerving in historisch perspectief. Zeer welgekomen voor 

beleidsmakers en wetenschappers, maar ook voor de leek die zich wil 

informeren. 

Gooien we onze nationaliteit te grabbel of zijn we net veel te streng? Moet de 

nationaliteitsverwerving de bekroning zijn van een succesvol integratieparcours 

of moet het een fluitje van een cent zijn als aanmoediging om nadien te 



integreren? Allemaal vragen die in wetenschappelijke bewoordingen 

opgeworpen werden tijdens een colloquium van het Federaal Migratiecentrum 

Myria in de Senaat. Aanleiding was de voorstelling van het boek Belg worden. 

Hoe een vreemdeling Belg kan worden, daar zijn wettelijke voorschriften voor. 

Maar kan er iemand een zinnig antwoord formuleren op de vraag: wat is een 

Belg? Een aartsmoeilijke vraag, ook al gezien de drietaligheid van het land. Met 

‘Belgen zijn mensen met een gemeenschappelijke lotsbestemming’ kom je allicht 

het verst. 

De sterkte van het boek is de combinatie van historische en demografische 

gegevens om de evolutie van de nationaliteitsverwerving weer te geven. 

Professor Frank Caestecker begint zijn historisch overzicht met de vaststelling 

dat immigranten een quasi integrale toegang hadden tot het maatschappelijk 

leven in België. De negentiende eeuw was een eeuw met strikte sociale grenzen, 

maar de nationale grens was nauwelijks relevant. Caestecker noemt de 

negentiende eeuw een nationaliteitsloze eeuw. Vreemdelingen die zich toch 

lieten naturaliseren waren vaak personen die al in dienst van de Belgische 

overheid werkten, maar in aanmerking wilden komen voor een vaste benoeming 

of een overheidspensioen. Het is met de volks-telling van 1890 dat het duidelijk 

wordt dat de nationaliteit de publieke ruimte verovert. De vraag ‘wat is uw 

nationaliteit’ wint aan ambtelijke populariteit. Het was een vraag met gevolgen: 

personen die de Belgische nationaliteit niet haddden, maar al lang in België 

verbleven, hoorden er opeens niet meer bij. 

In tegenstelling tot Frankrijk kiest het nieuwe, liberale België ervoor om de 

toekenning van de nationaliteit aan het parlement over te laten en niet aan de 

uitvoerende macht. Caestecker laat doorheen heel zijn artikel zien hoe de 

wetgever duidelijk de demografie beïnvloedt. Tijdens de crisis van de jaren 1930 

wordt België een protectionistische natie, de nationaliteitswet van 1932 versterkt 

de biologisch-etnische afstemming binnen de natie en kandidaat-Belgen uit de 

migratie krijgen het moeilijker. De naturalisatie vereist een langere 

voorafgaandelijke verblijfsduur en sterker oplopende kosten. 

De verschillende immigratiegolven leidden met vertraging tot naturalisatie. 

Vluchtelingen die na de wereldoorlogen niet naar hun vaderland terug konden - 

de Russen in de jaren 1920, inwoners uit andere Oostbloklanden zoals Polen na 

1945 - hadden er veel voor over om Belgisch staatsburger te worden. En dan zijn 

er nog de pijnlijke wonden die het koloniaal bestel heeft geslagen. Tijdens een 

vragenronde na de boekvoorstelling en het debat werd vanuit het publiek 

rechtvaardigheid gevraagd voor de mulatten - meestal blanke vader, zwarte 

moeder - die na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 uit de boot vielen. 



Vrouwelijke immigratie 

Terwijl er in de jaren 1970 zo’n 8.000 vreemdelingen per jaar de Belgische 

nationaliteit verwierven, liep het aantal tussen 2003 en 2013 op tot 30.000 à 

40.000, om in 2014 tot 18.500 te zakken. Professor Thierry Eggerickx (UCL) laat 

heel didactisch verschillende facetten van de nationaliteitsverwerving zien. De 

EU-ingezetenen waren de voornaamste begunstigden in de jaren 1980, in de 

jaren 1990 waren dat de Turken en de Marokkanen. Tot 2014 gaan naturalisaties 

vooral naar Marokkanen, Italianen en Turken. Globaal genomen krijgen er 

evenveel vrouwen als mannen de Belgische nationaliteit. Alleen is de 

sekseverdeling erg afhankelijk van het land van herkomst. Zo zijn de Thaise en 

Filipijnse vrouwen sterk oververtegenwoordigd. Bij de mannen zijn de 

Nederlanders en de Afghanen lichtjes oververtegenwoordigd. Het boek maakt 

ook pijnlijk duidelijk hoe lang de vrouwen in België tweederangsburgers zijn 

geweest en voor hun nationaliteit afhankelijk waren van hun man. 

Ook Bernadette Renauld, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, die in het boek 

de juridische aspecten van de nationaliteitswetgeving van 1984 tot vandaag 

beschrijft, vroeg aandacht voor de verschillende gevolgen die ook de huidige 

wetgeving heeft voor mannen en vrouwen. Het boek Belg worden maakt zijn 

belofte - een uniek overzicht bieden van de geschiedenis van de 

nationaliteitsverwerving - meer dan waar. Dat zeggen specialisten, maar ook 

voor de geïnteresseerde leek bevat het een schat aan informatie en onvermoede 

invalshoeken. Myria, het Federaal Migratiecentrum dat migratie analyseert, heeft 

niet als eerste opdracht boeken uitgeven. Toch is dit een lovenswaardig initiatief. 

Aanleiding was de dertigste verjaardag van de nationaliteitswetgeving uit 1984 

en de gevolgen ervan. Historische boeken zijn in tijden van grote 

maatschappelijke veranderingen zoals vandaag een noodzakelijk tegengif tegen 

de waan van de dag. 

 


