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2014 en 2015 zijn scharnierjaren voor 
het Federaal Migratiecentrum, voortaan 
gekend onder de naam Myria. Onder gezag 
van een raad van bestuur die benoemd 
is door het federale parlement, staat een 
team van 15 mensen dag in, dag uit in voor 
zijn drie wettelijke opdrachten (waken 
over de grondrechten van vreemdelingen, 
analyse van de migratiestromen, de 
strijd tegen mensenhandel) en dat in 
alle onafhankelijkheid. Zo neemt Myria 
een unieke plaats in in het institutionele 
landschap van België en daarbuiten.
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van dialoog, samenwerking en respect.

Myria beschikt over een jaarbudget van 1,5 miljoen 
euro10. Er werd een nieuwe raad van bestuur aangesteld, 
waarvan de tien leden ook de federale vertegenwoordigers 
zijn binnen de raad van bestuur van het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum. Zo blijft er een sterke band bestaan 
tussen beide centra die twintig jaar geschiedenis met 
elkaar delen. Hun bevoegdheidsdomeinen – migratie en 
discriminatie – raken elkaar vaak, zowel bij de behandeling 
van individuele dossiers als bij de ontwikkeling van 
structurele projecten. Het dubbele mandaat van de leden 
van de raad van bestuur versterkt deze band zonder hun 
onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

In 2014 werd het Federaal Migratiecentrum – nu 
Myria – ook officieel aangeduid als de onafhankelijke 
component van het mechanisme van Nationaal 
Rapporteur mensenhandel, een functie die het deelt met 
de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding 
van de mensensmokkel en de mensenhandel die 
rapporteert namens de Belgische Staat. Het gaat veeleer 
om een bekrachtiging van een bestaande toestand dan 
om een echte nieuwigheid, aangezien het Federaal 
Migratiecentrum de facto al Nationale Rapporteur 
Mensenhandel was.

Tot slot heeft Myria zijn werking voor de ontvangst en 
behandeling van individuele vragen geherstructureerd 
en worden de wekelijkse individuele afspraken voortaan 
gecombineerd met momenten van telefonische 
permanentie.

Wat niet veranderd is sinds 2014

Myria, het Federaal Migratiecentrum, behoudt zijn 
opdrachten, zijn team en zijn lokalen. Rekening houdende 
met de institutionele hervorming, werd het strategisch 

10 Dat bedrag is bepaald in het koninklijk besluit dat het organiek statuut 
van Myria vaststelt en zou de onafhankelijkheid moeten garanderen 
van het Federaal Migratiecentrum, in het bijzonder ten aanzien van de 
overheden. Myria moet echter afrekenen met een lineaire vermindering 
van 20% op de helft van zijn dotatie, een beslissing ingegeven in de 
algemene context van besparingen die worden gevraagd van de federale 
instellingen. Die maatregel gaat echter voorbij aan de functie van Myria 
door het gelijk te stellen aan een openbare federale dienst onder het 
gezag van de regering – wat niet zijn roeping is – en door het Federaal 
Migratiecentrum bovendien bijzonder slecht te behandelen omdat de 
vermindering van 20% globaal wordt toegepast, terwijl andere federale 
instellingen slechts een vermindering van 4% op hun personeelskosten 
en van 20% op hun werkingskosten ondergaan. Ondanks onze vragen bij 
de begrotingsaanpassing van maart 2015 was het tot nu toe niet mogelijk 
om die situatie te laten rechtzetten. Myria maakt zich ernstige zorgen 
over dergelijke vermindering van zijn middelen die wordt opgelegd in 
volle doorstart en die zou kunnen gezien worden, als de situatie niet 
rechtgezet wordt, als het in vraag stellen van zijn actievermogen en zijn 
onafhankelijkheid.

1. INLEIDING

Dit verslag is de meest uitgebreide publicatie van 
het jaar van Myria, het Federaal Migratiecentrum. Het 
analyseert de meest markante feiten van de afgelopen 
maanden en doet dat vanuit de optiek van twee van zijn 
drie wettelijke opdrachten: de overheid inlichten over 
de aard en de omvang van migratiestromen en waken 
over de grondrechten van de vreemdelingen. De strijd 
tegen mensenhandel en -smokkel komt aan bod in een 
afzonderlijk verslag dat elk jaar verschijnt in oktober, naar 
aanleiding van de Europese Dag tegen Mensenhandel.

In dit jaarverslag vindt u:

 - een analyse van de belangrijkste cijfers over migratie;
 - de voorstelling en de analyse van de recente 

ontwikkelingen op het gebied van migratiebeleid en 
de bescherming van de grondrechten;

 - de aanbevelingen aan de overheden op het gebied 
van grondrechten.

Voor we dieper ingaan op het cijferwerk, de analyses en 
de aanbevelingen waarmee Myria een groot deel van zijn 
wettelijke opdrachten vervult, krijgt u wat meer infor-
matie over Myria zelf, zijn dagelijkse activiteiten en zijn 
ontwikkelingen. Het jaar 2014 werd getekend door een 
ingrijpende verandering: sinds 15 maart 20149 bestaat het 
federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, 
de bescherming van de grondrechten van de vreemdelin-
gen en de strijd tegen de mensenhandel als autonome 
federale instelling, en volgt zo het departement Migratie 
op van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding.

Wat veranderd is sinds 2014

Myria is een onafhankelijke federale openbare instelling 
gespecialiseerd in de analyse van migratiestromen, de 
bescherming van de grondrechten van vreemdelingen 
en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. 
Zijn opdracht is om bij te dragen tot een beter begrip 
van die materies bij de overheid en de burger en tot 
een benadering ervan gebaseerd op het respect voor de 
mensenrechten en op kennis. Het voert die opdracht uit 
met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest 

9 Wet 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de 
analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten 
van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, gewijzigd op 
17 augustus 2013, en van kracht op 15 maart 2014.
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de raad van bestuur en dankzij een specifieke procedure 
kan hij, in dringende gevallen, elke beslissing nemen die 
nodig blijkt in het kader van de opdrachten en de werking 
van Myria.

Deze taakverdeling wordt opgelegd door het koninklijk 
besluit van 29 juli 2014 (art. 3§2) tot vaststelling van het 
organiek statuut van het Federaal Migratiecentrum. Dat 
wordt aangevuld door het huishoudelijk reglement van 
de raad van bestuur van het Federaal Migratiecentrum, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 
2014.

2.2. | Samenstelling van de 
raad van bestuur

Tot in maart 2014 werd het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding bestuurd door een 
pluralistische raad van bestuur, die bestond uit 21 leden 
en een regeringscommissaris benoemd door de federale 
regering. Zeven van die leden waren voorgedragen door 
de gemeenschappen en de gewesten.

De nieuwe raad van bestuur van het Federaal 
Migratiecentrum is, sinds 24 april 2014, samengesteld 
uit tien leden die door het Federaal Parlement zijn 
aangewezen. Ze zijn benoemd bij koninklijk besluit en 
zetelen ook als federale bestuursleden in de raad van 
bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, 
waarvan de andere leden voortaan rechtstreeks benoemd 
worden door de gemeenschappen en gewesten. Zowel 
de man-vrouwverhouding als de taalverhouding zijn in 
evenwicht.

plan 2011-2013 verlengd. Het is in overeenstemming 
met dit plan dat de activiteiten in 2014 en 2015 worden 
uitgevoerd die verder in dit document worden voorgesteld. 
Het nieuwe strategisch plan bestrijkt dus 2016, 2017 en 
2018.

Daarnaast blijft Myria volledig onafhankelijk in de 
uitvoering van zijn opdrachten, die het uitvoert in een geest 
van dialoog en samenwerking met de verenigingen, de 
instellingen, de instanties en de diensten die vergelijkbare 
opdrachten uitvoeren of die rechtstreeks betrokken zijn 
bij de uitvoering van deze opdracht, in overeenstemming 
met zijn oprichtingswet.

Tot slot blijven de uitdagingen in verband met de 
strijd tegen de mensenhandel, de analyse van de 
migratiestromen en de verdediging van de grondrechten 
van de vreemdelingen de kern van de nationale en 
internationale uitdagingen van Myria. Die vragen blijven 
op de voorgrond staan, zowel op Europees als op nationaal 
niveau: meer dan ooit doet migratie de wereld draaien.

2. ALGEMEEN 
OVERZICHT

2.1. | Organigram

Myria, het Federaal Migratiecentrum, wordt in de eerste 
plaats beheerd door zijn raad van bestuur. Die stippelt 
het algemene beleid uit, sluit de rekeningen af, bepaalt 
het communicatiebeleid en beslist om al of niet een 
rechtszaak aan te spannen.

De raad van bestuur is belast met de goedkeuring, op 
voorstel van de directeur, van:

 - een strategisch driejarenplan;
 - een jaarlijks operationeel plan;
 - een personeelsplan en een organigram; 
 - het personeels-, aanwervings- en selectiebeleid;
 - de loon- en arbeidsvoorwaarden.

De directeur staat in voor de dagelijkse werking en 
budgettering, voor de uitvoering van de beslissingen 
van de raad van bestuur en voor de voorbereiding van 
de aanbevelingen. Hij brengt daarover verslag uit aan 



12 Hoofdstuk 1 - Myria, geboren op 15 maart 201412

De leden van de raad van bestuur van het Federaal Migratiecentrum op 1 juli 201511

Nederlandstalige effectieve leden Nederlandstalige plaatsvervangers

Mevr� Shaireen Aftab 
Dhr� Yves Aerts*
Mevr� Els Schelfhout 
Dhr� Herman Van Goethem
Dhr� Jogchum Vrielink

Mevr� Naima Charkaoui 

Mevr� Jacqueline Goegebeur 
Dhr� Bernard Hubeau

Franstalige effectieve leden Franstalige plaatsvervangers

Dhr� Louis-Léon Christiaens*
Mevr� Sotieta Ngo
Mevr� Christine Nina Niyonsavye
Mevr� Bernadette Renauld
Dhr� Thierry Delaval

Mevr� Maïté De Rue
Mevr� Christine Kulakowski
Mevr� Claire Godding
Dhr� Patrick Wautelet

* Plaatsvervangend lid dat effectief lid is geworden ten gevolge van een ontslag. De nieuwe plaatsvervangers moeten nog door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

worden aangewezen.

2.3. | Ondersteuning door de 
dienst Intern Beheer 
van het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum

De dienst Intern Beheer (personeelsdienst, logistiek en 
ICT) van het Interfederaal Gelijkekansencentrum stelt 
haar expertise ter beschikking om de werking van het 
Federaal Migratiecentrum te ondersteunen, waarbij de 
geleverde diensten worden gefactureerd.

11 www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/53/ip199.pdf, p. 70 & 128.
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2.4. | Balans en 
resultatenrekening

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste 
cijfers uit de balans per 31 december 2014 en uit de 
resultatenrekening over 2014. De rekeningen 2014 werden 
op 18 maart 2015 door de raad van bestuur goedgekeurd 
en werden door de commissaris-revisor gecontroleerd.

De cijfers zijn uitgedrukt in € 1.000.

Balans op 31 december 2014 (x € 1.000)

Activa 2.443 Passiva 2.443

Vaste activa 0 Startkapitaal 835

Gecumuleerd resultaat 47

Voorzieningen 0

Vlottende activa 2.443 Schulden 1.561

Handelsvorderingen 115 Leveranciers 1�486

Financiële activa 138

Geldbeleggingen 450 Sociale schulden 44

Liquide middelen 1�740 Overige schulden 31

Resultatenrekening 15 maart 2014 – 31 december 2014 (x € 1.000)

Opbrengsten 1.186 Kosten 1.139

Toelagen 1�128 Projectkosten 19

Projectopbrengsten 7 Werkingskosten 434

Overige opbrengsten 51 Personeelskosten 686

Financiële opbrengsten 0

Resultaat 2014 46
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reeks van drie demografische studies over de voornaamste 
niet-Europese populaties in België (Congolese migratie 
201014, Turkse migratie 201315).

Careers is een grootschalige studie die werd gelanceerd 
door de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en Myria 
en die werd uitgevoerd door de Université libre de 
Bruxelles en de KULeuven. In 2014 werd ze voltooid. 
De studie volgde alle personen die tussen 2001 en 2010 
een asielaanvraag hebben ingediend in België. Daartoe 
moesten meerdere administratieve bestanden met elkaar 
worden gecombineerd, wat tot de grootste database 
heeft geleid die in België ooit over dit onderwerp werd 
aangelegd. Die database bevat gegevens over meer dan 
100.000 personen en heeft het mogelijk gemaakt om hun 
sociaal-economisch traject te volgen dankzij de informatie 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 
perioden van tewerkstelling, werkloosheid en sociale 
uitkeringen van die personen werden geanalyseerd 
gedurende een periode van meerdere jaren na de 
indiening van hun asielaanvraag om te bepalen welke 
elementen doorslaggevend zijn voor een grotere kans 
om werk te vinden. Verderop in dit verslag vindt u een 
samenvatting van deze studie.

Tot slot riep Myria een begeleidingscomité samen van 
het longitudinaal opvolgingsonderzoek over hervestigde 
personen (uit Irak en Libië). Daar stelden Ilse Derluyn 
en Frank Caestecker van de Universiteit Gent het 
tussentijds verslag voor. De leden van dit comité zijn 
vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), 
het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 
en Staatlozen (CGVS), FEDASIL, Caritas International, 
Convivial, CAW De Terp en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen.

14 Q. SCHOONVAERE, Belgique-DR Congo: 50 jaar migratie. Studie over de 
Congolese migratie en de impact ervan op de Congolese aanwezigheid in 
België: analyse van de voornaamste demografische gegevens, Louvain-
la-Neuve / Brussel, UCL/Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, juni 2010, beschikbaar op: www.myria.be.

15 Q. SCHOONVAERE, België-Turkije: 50 jaar migratie. Demografische studie 
over de populatie van Turkse herkomst in België, Centre de recherche en 
démographie et sociétés - Université catholique de Louvain & Federaal 
Migratiecentrum, mei 2013, beschikbaar op: www.myria.be.

3. OPDRACHTEN EN 
ACTIVITEITEN IN 
2014 EN 2015

Hier volgt een overzicht van de acties die Myria heeft 
gevoerd rond zijn drie opdrachten.

3.1. | Analyse van de 
migratiestromen

Om de overheden en de burgers te informeren over de 
aard en de omvang van de migratiestromen publiceert 
Myria meerdere publicaties en jaarverslagen, sommige 
in samenwerking met universitaire onderzoekscentra. 
Daarnaast organiseert het regelmatig studiedagen 
en colloquia of neemt eraan deel over thema’s rond 
migratie. Het is ook lid van internationale netwerken rond 
migratiethema’s.

Myria heeft een structurele partnerschapsovereenkomst 
gesloten met het Centre de recherche en démographie 
et société (DEMO) van de Université Catholique de 
Louvain (UCL). In het kader van dat partnerschap wordt 
jaarlijks het Statistisch en demografisch verslag over de 
aanwezigheid van vreemdelingen in België12 gepubliceerd. 
DEMO stelt ook de expertise van een demograaf ter 
beschikking van de medewerkers van Myria. Die gegevens 
vindt u ook terug in het verslag dat u in handen hebt.

Myria en DEMO hebben de handen ook in elkaar geslagen 
om de demografische balans op te maken van 50 jaar 
Marokkaanse immigratie in België. De studie België - 
Marokko: 50 jaar migratie13, door Quentin Schoonvaere 
(UCL), geeft een beeld van de demografische realiteit van 
de Marokkaanse populatie die naar België emigreerde 
aan de hand van informatie over het aantal personen, de 
migratiestromen, de vruchtbaarheid en de mortaliteit, 
en de gezinssamenstelling. De studie is de laatste in een 

12 De uitgave van 2013 van Migraties en migrantenpopulaties in België: 
Statistisch en demografisch verslag is alleen online beschikbaar op www.
myria.be. De edities van de voorgaande jaren zijn beschikbaar op papier 
op aanvraag.

13 Q. SCHOONVAERE, België-Marokko, 50 jaar migratie. Demografische 
studie over de populatie van Marokkaanse herkomst in België, Centre de 
recherche en démographie et sociétés - Université catholique de Louvain 
& Federaal Migratiecentrum, juni 2014, beschikbaar op: www.myria.be.
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Myria zijn begeleidings- en opvolgingstaak van individuele 
verzoeken voortgezet. Het heeft ook zijn structurele 
denkoefening voortgezet over de meest optimale manier 
om die individuele verzoeken te behandelen, over de 
invoering van een systeem voor de herverdeling van 
de dossiers tussen de betrokken actoren naargelang 
van de bijzonderheden van hun activiteiten en over het 
geheel van vragen dat naar voren komt bij de praktische 
uitoefening van die bevoegdheid. Daartoe heeft het 
meerdere actoren ontmoet die bij dit probleem betrokken 
zijn (inspectiediensten, vakbondsorganisaties, ngo’s …).

In 2014 heeft Myria, het Federaal Migratiecentrum, de 
volgende publicaties verspreid en op zijn website geplaatst:

 - Huwelijk en wettelijke samenwoning16: een eenvoudig 
en compleet hulpmiddel zowel voor koppels als voor 
iedereen die hen adviseert;

 - Belg worden17: deze brochure geeft basisinformatie 
over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit na 
de ingrijpende hervorming van het Wetboek van de 
Belgische Nationaliteit in 2013. Ze werd verspreid naar 
alle gemeenten.

 - Een nieuw kader voor het Belgisch terugkeerbeleid18: dit 
rapport analyseert de ingrijpende veranderingen van het 
Belgisch landschap inzake detentie en verwijdering van 
vreemdelingen onder invloed van de omzetting van de 
terugkeerrichtlijn. Zeventien aanbevelingen besluiten 
dit document, dat niet alleen een werkinstrument 
beoogt te zijn maar ook een reflectie-instrument, zowel 
voor de professionals van het vreemdelingenrecht als 
voor de overheid. 

In 2014 heeft Myria belangrijke aanbevelingen gedaan 
inzake de toegang tot effectieve rechtsmiddelen om de 
wettigheid van de administratieve detentie te betwisten. 
Die aanbevelingen hebben het voorwerp uitgemaakt 
van een bijdrage die aan de werkgroep over willekeurige 
detentie van de Verenigde Naties werd overhandigd en 
van een presentatie naar aanleiding van de raadpleging 
van de betrokken partijen in september 2014 in Genève. 
Over dit thema heeft Myria ook een schriftelijke bijdrage 
overhandigd aan het Comité voor Mensenrechten. Die 
bijdragen kunnen worden geraadpleegd op de website van 
de Verenigde Naties19.

16 FEDERAAL MIGRATIECENTRUM, Huwelijk en wettelijke samenwoning 
in België, april 2014, beschikbaar op: www.myria.be.

17 FEDERAAL MIGRATIECENTRUM, Belg worden (update 14/03/2013), 
beschikbaar op: www.myria.be.

18 FEDERAAL MIGRATIECENTRUM, Een nieuw kader voor het Belgische 
terugkeerbeleid, juni 2014, beschikbaar op www.myria.be.

19 Zie www.myria.be en www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/
DraftBasicPrinciples.aspx.

3.2. | Bescherming van de 
grondrechten van de 
vreemdelingen

Myria verzekert in de eerste plaats de opvolging en de 
behandeling van individuele vragen rond de grondrechten 
van vreemdelingen. In dat verband doet het onderzoek 
rond en opvolging van de administratieve detentieplaatsen. 
Myria ontwikkelt ook verschillende instrumenten en studies 
om zijn opdracht te vervullen als bewaker van de rechten. 
Ten slotte formuleert het ook adviezen en aanbevelingen 
aan alle overheden. De neerslag van dat alles maakt het 
gros uit van de analyses in dit verslag.

In 2014 deden 1.162 personen een beroep op Myria voor 
vragen over de grondrechten van vreemdelingen. Het 
houdt eraan om toegankelijk te blijven voor dit soort 
rechtstreekse vragen omdat het daarmee niet alleen zijn 
rol van directe hulp vervult, maar ook inzicht krijgt in de 
problemen die vreemdelingen ervaren die gerelateerd 
zijn met hun grondrechten. De meldingen geven een vrij 
nauwkeurig beeld van de moeilijkheden waarmee mensen 
in de praktijk worden geconfronteerd en stellen Myria 
in staat om zijn functie te vervullen om de overheden 
adviezen en aanbevelingen te geven.

In 2014 had het grootste aantal individuele vragen 
(20%) betrekking op het recht op gezinsleven (huwelijk, 
samenwoning, gezinshereniging). Daarna kwamen de 
vragen rond regularisatie (18%), detentie en verwijdering 
(17%) en internationale bescherming (12%). In 234 
gevallen (20%) was Myria van mening dat de complexiteit 
of de aard van de situatie een structurele opvolging en de 
opening van een dossier vereisten.

Naast die individuele dossiers, werkt Myria ook aan 
structurele dossiers. Zo heeft het in 2014 zijn werk 
voortgezet rond de eerbiediging van de grondrechten van 
vreemdelingen die worden vastgehouden of teruggedreven 
aan de Belgische maritieme grenzen. Het heeft ook zijn 
begeleiding van het overleg tussen de twee gesloten 
centra in de Brusselse rand (centra Caricole en 127 bis) 
en de balies voortgezet. Doel is om de communicatie te 
vergemakkelijken, de procedures voor de aanstelling van 
advocaten te verbeteren en de opvolging van de kwaliteit 
van hun tussenkomsten te verzekeren. Myria volgt ook de 
ontwikkeling van de juridische permanenties op die in de 
gesloten centra van Vottem en Brugge werden ingevoerd 
en ook de situatie in het gesloten centrum van Merksplas.

In het kader van zijn opdracht om de achterstallige lonen 
van werknemers in irregulier verblijf te recupereren, heeft 



16 Hoofdstuk 1 - Myria, geboren op 15 maart 201416

zaak van mensensmokkel.

Myria heeft zijn activiteiten binnen de Interdepartementale 
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en 
de mensenhandel en het ‘bureau’ ervan voortgezet en staat 
in voor het secretariaat. Door de federale verkiezingen 
vond in 2014 geen enkele vergadering van de cel plaats, 
maar is het bureau wel elke maand bijeengekomen.

In zijn hoedanigheid van expertisecentrum voor 
mensenhandel en mensensmokkel, heeft Myria zijn 
samenwerking voortgezet met diverse partners. Zo 
nam het deel aan een aantal overlegplatforms (Gent) of 
discussiepanels (Dialoog EU-Azië georganiseerd door 
het European Policy Centre over kinderhandel). In 2014 
heeft het ook het bezoek gekregen van verscheidene 
internationale delegaties uit Marokko, Wit-Rusland en 
het Midden-Oosten.

Voorts heeft Myria een opleiding verzorgd voor 
gerechtelijke stagiairs (26 februari 2014) en opleidingen 
voor de actoren van het samenwerkingsprotocol in de 
bouwsector (19 maart 2014) en in de vleessector (10 
september 2014).

Tussen september 2012 en april 2014 heeft het Federaal 
Migratiecentrum als partner ook actief deelgenomen 
aan een Europees project (ISEC) ter preventie van 
mensenhandel in de bouwsector, waarvan de resultaten 
op 4 april 2014 werden voorgesteld. Myria zal in dit kader 
voortaan samenwerken met de instanties van de Belgische 
bouwsector die gespecialiseerd zijn in de preventie op 
verschillende niveaus.

Verder wordt Myria ook regelmatig uitgenodigd om te 
spreken als expert in diverse internationale werkgroepen, 
technische vergaderingen, colloquia en opleidingen. 
Voorbeelden hiervan zijn het expertenpanel over de 
identificatie en de bescherming van de slachtoffers in het 
kader van de conferentie die door de OVSE en de Raad van 
Europa samen werd georganiseerd: Not for Sale – Joining 
Forces Against Trafficking in Human Beings (Wenen) en de 
deelname van Myria als spreker in een workshop voor de 
rechters en procureurs die door de Raad van Europa en 
de OVSE samen werd georganiseerd over de bevordering 
van de toepassing van het niet-bestraffingsbeginsel voor 
de slachtoffers van mensenhandel (Straatsburg).

Myria heeft actief bijgedragen aan de studie van de 
Fundamental Rights Agency (FRA) over ernstige vormen 
van uitbuiting door arbeid naar aanleiding van een 
vergadering van experts waarop de voorlopige resultaten 
van de studie werden besproken (Wenen).

3.3. | Strijd tegen 
mensenhandel en 
mensensmokkel

Sinds 1995 is het een van de wettelijke opdrachten 
van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding om de bestrijding van mensensmokkel 
en mensenhandel te bevorderen. Het koninklijk besluit 
dat die nader bepaalt werd in 2014 gewijzigd, waarbij 
het Federaal Migratiecentrum werd aangesteld als 
onafhankelijk Nationaal Rapporteur voor België inzake 
mensenhandel. Myria waakt ook over de samenwerking 
tussen de drie gespecialiseerde opvangcentra voor de 
slachtoffers van mensenhandel: Payoke (Antwerpen), Pag-
Asa (Brussel) en Surÿa (Luik). Het verzekert bovendien het 
secretariaat van de Interdepartementale Coördinatiecel ter 
bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel.

Myria publiceert elk jaar, rond 18 oktober (Europese Dag 
tegen Mensenhandel), een onafhankelijk en publiek 
verslag dat beoogt om de ontwikkelingen en de resultaten 
van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel te 
evalueren. Door middel van dit kritische verslag wil het een 
werkelijke impuls geven aan de strijd die op dit domein 
door de inspectiediensten, de magistraten en de politie 
wordt gevoerd. Het jaarverslag bevat ook aanbevelingen 
aan de overheid om een beleid uit te werken en toe te 
passen waarmee dit fenomeen kan worden bestreden. 

Zo heeft Myria in 2014 Bruggen slaan gepubliceerd, zijn 
zeventiende jaarverslag waarin de resultaten van de 
strijd tegen de mensenhandel worden geëvalueerd. Dat 
jaarverslag is voor het eerst gebaseerd op een template of 
model van de Europese coördinator van de strijd tegen de 
mensenhandel. In zijn hoedanigheid van onafhankelijk 
Nationaal Rapporteur heeft Myria actief deelgenomen aan 
de vergaderingen van het Europees netwerk van Nationale 
Rapporteurs (in mei en oktober 2014).

Tot slot is Myria bevoegd om in rechte op te treden en om 
zich burgerlijke partij te stellen in dossiers die verband 
houden met mensenhandel en mensensmokkel. In 2014 
besliste het Federaal Migratiecentrum zes keer om zich 
burgerlijke partij te stellen in dossiers van mensenhandel 
en mensensmokkel. In vier dossiers daarvan gaat het om 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. In één 
dossier daarvan, gaat de seksuele uitbuiting gepaard met 
het gedwongen plegen van misdrijven. Eén burgerlijke 
partijstelling betreft mensenhandel met het oog op 
economische uitbuiting. Het zesde dossier betreft een 
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bescherming van zijn rechten te bieden.

De samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansen-
centrum neemt een bijzondere plaats in onder de 
partnerschappen van Myria. Niet alleen door de natuurlijke 
samenhang waarop beide centra problematieken zoals 
integratie of nationaliteit benaderen (vanuit migratie- en 
discriminatiestandpunt), maar ook door hun werkthema’s 
die elkaar kruisen: immigratie/veroudering, recht op asiel/
seksuele geaardheid …

De noodzaak van deze samenwerking werd ook benadrukt 
door het comité CERD (Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie) in de 
conclusies die het op 21 februari 2014 heeft geformuleerd 
naar aanleiding van de bestudering van het Belgische 
rapport.

4.2. | Internationale samen-
werkingsverbanden

Europees Migratienetwerk (EMN)20

EMN verschaft actuele, objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie over migratie en asiel, teneinde 
de beleidsvorming in België en in de Europese Unie te 
ondersteunen. Myria is lid van het bestuurscomité van het 
Nationale Contactpunt van EMN, samen met de Dienst 
Vreemdelingenzaken, die daarnaast ook belast is met 
de coördinatie, en het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen en Fedasil. Het neemt 
actief deel aan de dagelijkse werking van dit Contactpunt.

Informeel netwerk van Nationale Rapporteurs/
gelijkwaardige mechanismen op het gebied van 
mensenhandel

Myria speelt een actieve rol in dit forum van Nationale 
Rapporteurs dat regelmatig wordt georganiseerd door de 
Europese Commissie en het Voorzitterschap van de Unie.

20 Zie www.emn.europa.eu en www.emnbelgium.be.

4. MYRIA EN 
NETWERKING

4.1. | Nationale samen-
werkingsverbanden 

In 2000 werd 18 december door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot Internationale Dag van de Migrant. Sinds 
2006 ondersteunt het Federaal Migratiecentrum elk jaar een 
initiatief dat tot doel heeft om de Belgische bevolking te 
informeren over en te sensibiliseren voor het fenomeen 
van migratie. In 2014 heeft Myria met het IHECS, een 
Brusselse communicatiehogeschool, de campagne Migratie 
doet de wereld draaien uitgewerkt. Het materiaal van deze 
campagne is beschikbaar op www.dagvandemigrant.be. 

Voorts heeft Myria in 2014 en 2015 deelgenomen aan:

 - de maandelijkse contactvergaderingen van het Belgisch 
Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV);

 - de vergaderingen van de Groep van de bezoekers van 
de gesloten centra gecoördineerd door CIRÉ/Jesuite 
Refugee Service/Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met 
het statuut van waarnemend lid;

 - het Platform Kinderen op de vlucht, met het statuut van 
waarnemend lid;

 - het Platform Recht voor iedereen;
 - de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, 

met raadgevende stem;
 - de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten.

Myria heeft in 2014 deelgenomen aan het overlegplatform 
dat werd opgericht tussen de Belgische instellingen die 
gedeeltelijk of volledig een mandaat van instelling belast 
met het respect voor de Mensenrechten uitoefenen 
(het Interfederaal Gelijkekansencentrum, het College 
van federale Ombudsmannen, de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het 
Comité P, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen, de Ombudsman van Wallonië en van de 
Federatie Wallonië-Brussel, de Ombudsman van de 
Duitstalige Gemeenschap, de Kinderrechtencommissaris 
en de Délégué général aux droits de l’enfant, de Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind, het Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting, de Hoge Raad voor de Justitie en het 
Comité I). Het platform wil de krijtlijnen vastleggen van 
een doeltreffende samenwerking tussen deze instellingen 
om aan elke burger een zo ruim en zo coherent mogelijke 
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Europees Netwerk van Nationale Mensenrechten-
instellingen (ENNHRI)21

ENNHRI ziet erop toe dat de mensenrechten voldoende 
worden geëerbiedigd in het besluitvormingsproces en de 
regelgeving van Europa. In juni 2007 heeft het netwerk 
de werkgroep Asiel en Migratie opgericht waarvan het 
Federaal Migratiecentrum verscheidene jaren voorzitter 
is geweest in samenwerking met het Deutsches Institut 
für Menschenrechte en waaraan het nu actief meewerkt. 
Sinds begin 2013 beschikt het ENNHRI over statuten en 
over een permanent secretariaat dat door het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum wordt gehuisvest.

Agentschap voor Grondrechten van de Europese Unie 
(Fundamental Rights Agency - FRA22)

Het FRA voert de volgende drie opdrachten uit: gegevens 
inzamelen en analyseren, advies verstrekken aan de 
Europese instellingen en de lidstaten, en samenwerken 
met de tussenpersonen en het grote publiek sensibiliseren. 
Het Federaal Migratiecentrum neemt actief deel aan 
meerdere projecten of onderzoeken die door het FRA 
worden uitgevoerd.

21 Zie www.nhri.net en www.ennhri.org.
22 Zie www.fra.europa.net.


