
 

 

 

 
 
 

 
 15 maart 2014: federaal Centrum voor 

o de analyse van de migratiestromen, 
o de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen 
o en de strijd tegen de mensenhandel 

= autonome federale instelling 
 Opvolger van departement Migratie van het Centrum voor gelijkheid 

van kansen en voor racismebestrijding 

 Onafhankelijke component van het mechanisme van Nationaal 
Rapporteur mensenhandel 

 24 april 2014: nieuwe Raad van Bestuur, voorzitter: Shaireen Aftab 

 15 maart 2015: nieuwe directeur: François De Smet 
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Nationaal: 
 

 Interfederaal Gelijkekansencentrum 
 Actoren actief in het vreemdelingenrecht en instellingen met 

een mandaat inzake mensenrechten 
 Contactvergaderingen BCHV 
 Groep van de bezoekers van de gesloten centra 
 Platformen Kinderen op de Vlucht, Recht voor iedereen 
 Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 
 Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten 
 
Internationaal: 
 
 Europees Migratienetwerk (EMN) 
 Fundamental Rights Agency (FRA) 
 European Network of National Human Rights Institutions 

(ENNHRI) 
 National Rapporteurs and/or Equivalent Mechanisms of 

Human Trafficking 

MYRIA IN VOGELVLUCHT … 

MYRIA WERKT SAMEN ... 

 
 
 
 

 Statistische gegevens over migratie in België 
 Toegang tot het grondgebied 
 Internationale bescherming en staatloosheid 
 Recht op gezinsleven 
 Economische migratie en vrij verkeer 
 Migratie om studiereden 
 Regularisatie van verblijf 
 Terugkeer, detentie en verwijdering 
 Procedurele waarborgen 
 Verschillen in behandeling 
 Toegang tot de Belgische nationaliteit 

MYRIA ANALYSEERT MIGRATIE … 

  

 
 

 15 werknemers 
 Jaarbudget: 1,5 miljoen euro 
 2014: 1.162 meldingen over grondrechten van vreemdelingen  

waarvan 20% leidt tot structurele opvolging 
 2014: 2 jaarverslagen, 2 publieksfolders, verschillende 

rapporten 
 2015: 22 aanbevelingen 

MYRIA IN ENKELE CIJFERS ... 

 

MYRIA WERKT SAMEN … 
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@ Gewesten, Minister van Maatschappelijke Integratie, 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en gezin 

 
 Een snellere toegang tot opleidingen 

 
 Een vereenvoudigde erkenning van de competenties 

 
  De creatie van kinderopvang voor een rechtvaardigere 

toegang tot opleidingen en werk 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 
 

 
 
 

Uit de studie Careers (ULB, KUL), gefinancierd door Myria en de POD 
Wetenschapsbeleid, blijkt dat: 

 Het aandeel vluchtelingen die actief zijn op de arbeidsmarkt (werknemers, 
zelfstandigen en werklozen) gaat van 19% op het moment van de erkenning 
van hun statuut naar 55% na 4 jaar. Over diezelfde periode zakt het aandeel 
vluchtelingen die afhangen van maatschappelijke steun van 57% naar 25%. 

 Verschillende criteria beïnvloeden de kans op werk voor vluchtelingen en 
asielzoekers: gewerkt hebben tijdens de asielprocedure, de regio, leeftijd, 
herkomstland … 

 Bij de erkende vluchtelingen is de situatie van alleenstaande moeders het 
meest problematisch om toe te treden tot de arbeidsmarkt. 

MYRIA ANALYSEERT EN VERSPREIDT DE CONCLUSIES VAN STUDIES DIE HET 

STIMULEERT … 

 

 Van de bevolking die in België woont heeft 11% een 
buitenlandse nationaliteit, is 8% vreemdeling die Belg is 
geworden en 81% Belg van geboorte (op 01/01/2014) 

 De vreemdelingen die in België verblijven zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van landen uit de EU. Op 01/01/2014 was de top 
5 van herkomstlanden van vreemdelingen die in België 
verblijven: 

 

Italië 13% 

Frankrijk 13% 

Nederland 12% 

Marokko 7% 

Polen 5% 

 
 40% van de Brusselse bevolking immigreerde naar België na 

1980, terwijl dat maar 12% is in Wallonië en 11% in 
Vlaanderen (op 01/01/2011) 

 
 

 De immigratie van vreemdelingen bleef  in 2013 dalen :122.079 in 2013 
in verhouding tot 140.375 in 2010. 

o De daling gaat in de eerste plaats over zogenaamde Europese 
burgers van buiten de EU (Turkije inbegrepen) en Afrika 

o 63% van de niet-Belgische immigranten zijn UE-burgers 
 Bij de niet-Belgische emigranten zijn 67% UE-burgers 
 Ook Belgen migreren. Er verlaten meer Belgen het land dan dat er 

binnenkomen of terugkeren (24.617 immigraties tegen 35.880 emigraties) 
 

De evolutie van 2010 tot 2013 van het aantal eerste verblijfstitels afgeleverd 
aan burgers van buiten de EU toont: 

 een zeer sterke daling van de eerste verblijfstitels om humanitaire 
redenen : 10.994 in 2010  1.601 in 2013 

 een sterke daling van de eerste verblijfstiteld voor gezinshereniging: 
30.546 in 2010  22.266 in 2013 

MIGRATIE IN CIJFERS … 



 

 

 

 
 
 

In 2014 werden 238.102 beslissingen over visumaanvragen genomen: 
 waarvan 87% voor visa voor kort verblijf en 13% voor lang verblijf 
 84% van al die beslissingen is positief 
 

Voor de visa voor lang verblijf springen drie motieven er voor alle nationaliteiten 
samen uit: 

 gezinshereniging (43%) 
 studie (31%) 
 bezoldigde arbeid (14%) 

 
Van alle Schengen-landen ligt het aantal weigeringen van visa voor kort verblijf 
het hoogste in België (15%). 

 TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED 
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@ Minister van Binnenlandse Zaken 
@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 Recht op visum voor kort verblijf voor familiebezoek voor 

familieleden van Belgen verankeren in de 
vreemdelingenwet 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 

 

 
 
 

Twee recente hervormingen vormen een indirecte aantasting van het recht op 
gezinsleven omdat ze familiebezoeken bemoeilijken: 
 

 De wettelijke uitsluiting van het recht op gezinshereniging van ouders, 
grootouders, broers, zussen, tantes en ooms van buiten de EU; 

 Het invoeren van ‘migratieneutraliteit’ in het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit waarmee de wetgever de kinderen van Belgen, die zelf geen 
Belg zijn noch in België wonen, geen toegang tot de nationaliteit geeft. 

 
De federale Ombudsman ontvangt ook regelmatig klachten over weigeringen door 
de DVZ van visumaanvragen van derdelanders die hun familieleden in België willen 
bezoeken. Hij formuleerde aanbevelingen om de behandeling te verbeteren. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ...  

  

 
 

 Middellandse Zeedrama’s en reddingsacties op zee maken pijnlijk 
duidelijk dat de EU-landen dringend werk moeten maken van de 
effectieve uitvoering van hun gemeenschappelijk asielstelsel en 
hervestigingsprogramma 

 Met versterkte controles in oktober 2014, ook door Belgische 
Federale Politie, focust Mos Maiorum van Raad van de EU op 
irreguliere grensoverschrijding en secundaire bewegingen 

 Illegale terugdrijvingen door Spanje, Italië, Turkije, Griekenland en 
Bulgarije blijven schendingen van de mensenrechten inhouden  

 Nieuwe Europese verordening legt regels vast voor de bewaking 
van de maritieme buitengrenzen 

 Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Commissie 
Meijers en Europees Parlement uiten kritiek op Smart Borders 
Package van de Europese Commissie 

 Verder onderzoek naar de juridische situatie en procedure van 
verstekelingen in de Belgische havens: gebrek aan het betekenen 
van een beslissing aan de verstekeling die zijn situatie niet kan 
aanvechten doet vragen rijzen 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 
 

UNHCR raamde in 2013 het aantal vluchtelingen wereldwijd op 11.7 miljoen. Het aantal 
asielzoekers, vluchtelingen en binnenlandse ontheemden wereldwijd bereikte in 2013 de 
drempel van 51 miljoen. Europa vangt 8% van deze wereldwijde vluchtelingenpopulatie 
op. 
In tegenstelling tot 2012-13 stellen we in 2014 in België een lichte stijging van het aantal 
asielaanvragers vast. (Vele andere EU-lidstaten zagen forsere stijgingen, hetgeen in de 
eerste helft van 2015 ook in België het geval is.) 

 De schommelingen in de asielaanvragen weerspiegelingen de crises in het 

buitenland. In 2014 vertegenwoordigen de Syriërs de grootste groep onder de 

eerste asielaanvragers. 

 Tussen 2013 en 2014 steeg het aantal meervoudige aanvragen (+10%) sneller 

dan dat van de eerste aanvragen. 

 Het jaar 2014 onderscheidt zich door een duidelijke toename van de 

erkenningen van het vluchtelingenstatuut (37%). 

 In kader van Dublin III  werden er 1.779 Dublin-overdrachten uitgevoerd naar 

België en 738 vanuit België in 2013. 

 Einde 2014 bedroeg de opvangcapaciteit nog 17.290 plaatsen met een 

bezettingsgraad van 78,1%.  

 INTERNATIONALE BESCHERMING EN STAATLOOSHEID 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 De notie van kwetsbaarheid in het arrest Tarakhel 

ruimer te zien dan de reeds bestaande categorieën. 

 Om de rechtspositie van staatloze personen te 

verbeteren door oa. het statuut van staatloosheid te 

koppelen  aan de toegang tot een verblijfsrecht. 

 Dat DVZ in zijn beslissingsproces over een overdracht het 

belang van het kind als doorslaggevende overweging in 

aanmerking neemt. 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 

 

 
 

 In kader van een Dublin overdracht rijst de vraag of de DVZ de notie ‘kwetsbaar’ 

niet ruimer moet interpreteren en individuele garanties moet vragen bij een 

uitgebreidere groep kwetsbare personen. 

 De DVZ geeft een restrictieve invulling aan de gevolgen van het arrest Tarakhel. 

De garanties worden pas gevraagd bij het bespreken van de transfer en niet bij 

de vraag tot overname.  

 In België volgt uit de hoedanigheid van staatloze geen toegang tot een 

verblijfstitel. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ... 
...GRONDRECHTEN... 

  

 
 

 De Dublin III Verordening is sinds januari 2014 van kracht 

waarbij bv.de mogelijkheden tot gezinshereniging worden 

vergroot. 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt in het 

arrest Tarakhel dat kwetsbare personen individuele garanties 

moeten krijgen dat zij bij een Dublinoverdracht niet in een 

vernederende of onmenselijke situatie terecht zullen komen. 

 België doet bijkomende inspanningen voor de hervestiging van 

vluchtelingen. 

 Er zal prioriteit worden gegeven aan collectieve opvang en 

individuele opvang zal worden voorbehouden voor bepaalde 

kwetsbare groepen. 

 België treedt toe tot het VN-verdrag tot Beperking der 

Staatloosheid van 1961. 

 De Europese Commissie lanceert een voorstel waarbij de 

belangen van minderjarigen in de Dublin-procedure altijd 

centraal staan. 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 

 
 
 

In 2013 werden 45.979 eerste verblijfstitels afgeleverd om gezinsredenen 
 
 waarvan 52% aan EU-burgers en 48%  aan derdelanders 
 waarvan 67% kinderen die hun ouders vervoegen, 31% partners en 2% 

ascendenten  
o merk op: als we enkel kijken naar de Belgen die een gezinslid 

laten overkomen gaat het veel vaker om partnermigratie (69%) 
 in de periode 2010-2013 globaal dalende cijfers: 

o daling van 27% voor onderdanen van derde landen, en zelfs 
met 49% voor Marokkanen en Turken, maar tegelijk 

o stijging van 7% voor de EU-burgers. 

 RECHT OP GEZINSLEVEN 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Een transversale bepaling over het belang van het kind te 

integreren in het migratiewetboek 
 

 Een beroep met volle rechtsmacht te voorzien bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen voor gezinshereniging 

 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 

 

 
 
 

Bij een weigering van visum of intrekking van verblijf voor gezinshereniging: 
 Wordt in (de motivering van) de beslissingen niet systematisch het belang 

van het kind in aanmerking genomen. Vaak wordt enkel aangehaald dat 
aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan, zonder dat steeds wordt 
nagegaan wat de gevolgen van de beslissing zijn voor de betrokken 
kinderen.  

 Voldoet de huidige beroepsprocedure hiertegen (beroep tot 
nietigverklaring en het beroep tot schorsing bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen) niet aan de voorwaarden van een 
daadwerkelijk rechtsmiddel zoals vereist door Handvest van de 
grondrechten van de EU. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ... 
 

  

 
 Europese Commissie geeft lidstaten richtsnoeren over toepassing 

richtlijn gezinshereniging en het Hof van Justitie buigt zich over 
gezinshereniging van EU-burgers   

 Europees Hof voor de Rechten van de Mens: om de eerbiediging 
van het recht op privéleven te waarborgen, moeten de staten 
soepelheid, snelheid en effectiviteit van de besluitvorming bij 
gezinshereniging verzekeren. 

 Nieuwe bepalingen in Belgische vreemdelingenwet m.b.t. 
gezinshereniging van een derdelander die ouder is van een 
minderjarige EU-burger + drie nieuwe categorieën familieleden van 
EU-burgers 

 Consulair wetboek biedt nieuwe onderzoeksmogelijkheden 
 Blik op de uitkeringen die in aanmerking komen voor bewijs van 

voldoende inkomsten als voorwaarde voor gezinshereniging 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 

 
 
 

In 2013 werden 4.347 eerste verblijfstitels afgeleverd om redenen die met werk te 
maken hebben 

 
 dat is 10% van alle eerste verblijfstitels die dat jaar werden afgeleverd 

voor alle redenen samen 
o top 6 nationaliteiten: India, VS, Japan, China, Turkije, Marokko  
o Opgelet: ook de migranten die een verblijfstitel om andere 

redenen hebben gekregen, kunnen economisch actief zijn 
 
In dat verband vindt u meer info in het verslag: 

 aantal afgeleverde arbeidskaarten in 2013, per regio 
 aantal beroepskaarten afgeleverd in 2014 en RSVZ-gegevens over de 

zelfstandigen tot 2013 
 evolutie van het aantal gedetacheerde werknemers van 2008 tot 2014 

 aantal speciale identiteitskaarten afgeleverd in 2015 aan werknemers 
met een diplomatiek of consulair statuut 

 VRIJ VERKEER EN ECONOMISCHE MIGRATIE 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Myria aanstellen als onafhankelijk orgaan dat belast is met 

de ondersteuning van Europese werknemers om de gelijke 
behandeling met Belgische werknemers te bevorderen 

 Myria de nodige middelen geven om die nieuwe wettelijke 
opdracht in de praktijk te brengen 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 

 

 
 
 

Gelijke behandeling als remedie voor de breuk tussen het recht op vrij verkeer en 
de toepassing ervan: 

 In de praktijk stuiten werknemers uit de EU op ongerechtvaardigde 
beperkingen en obstakels om hun rechten uit te oefenen als ze naar een 
andere lidstaat gaan 

 Er dringt zich een meer uniforme en effectieve toepassing op van de 
erkende rechten van werknemers in het kader van het vrij verkeer én 
controle op de toepassing van de regels van het vrij verkeer 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN MENSENRECHTEN … 

  

 
 

 Twee nieuwe richtlijnen versterken het vrij verkeer binnen de EU: 
over de gelijke behandeling van nationale en Europese 
werknemers en over de regels rond detachering van werknemers 
 

 Twee andere richtlijnen kaderen het statuut van seizoenarbeiders 
en werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst 
 

 In België is het aantal verblijfstitels van EU-burgers die werden 
ingetrokken, fors gestegen: in 2014 werden 2.042 titels 
ingetrokken 
 

 De regionalisering van het economische migratiebeleid zit in een 
overgangsfase 
 

 Myria blijft verder investeren in de procedure om achterstallige 
lonen van werknemers in irregulier verblijf te recupereren 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 

 
 

 
De cijfers met betrekking tot migratie omwille van studieredenen zijn 
relatief stabiel sinds 2010 :  
 
 

 Van alle onderdanen van derde landen die over een geldige 
verblijfstitel beschikken op 31 december 2013, zijn ongeveer 3% 
van de verblijfstitels verkregen voor redenen die verband houden 
met studeren.  
 

 Het totaal aantal verblijfsvergunningen die afgeleverd zijn voor 
studieredenen varieert tussen de 10500 en de 11500 per jaar, 
sinds 2010. 

 
 
 

 MIGRATIE OMWILLE VAN STUDIEREDENEN 7
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MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS… 
 

  

 
 

 Het verblijf van studenten is een bevoegdheid van de 
gemeenschappen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie  
heeft het volgende meegedeeld aan het federaal parlement : 
“ Ik zal  migratie van personen die naar België komen om te 
werken of te studeren, stimuleren. In dat opzicht zal ik hand 
in hand werken met de federale entiteiten in 
overeenstemming met hun bevoegdheden.” 
 

 Het voorstel van de Europese richtlijn omtrent de 
voorwaarden voor toegang en verblijf  met het oog op 
onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, betaalde en 
onbetaalde opleiding, vrijwilligerswerk en het werk als au-
pair is nog niet goedgekeurd in 2014. Wordt vervolgd ! 
 

 In een zaak besloten in 2014, heeft het Europees Hof van 
Justitie gepreciseerd dat de voorwaarden omtrent het 
verblijf van een student,  opgesomd in de richtlijn 
2004/114/CE exhaustief zijn :  een studenten visum mag 
niet worden geweigerd als de autoriteiten twijfelen aan de 
motivatie om te gaan studeren indien aan alle door de 
richtlijn gestelde voorwaarden zijn voldaan.  
 

 Na de Franstalige universiteiten in 2012 hebben de 
Nederlandstalige universiteiten het inschrijvingsgeld voor 
buitenlandse studenten verhoogd voor het schooljaar 2015-
2016. 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN... 
 



 

 

 

 
 
 

In 2014 werden 9.867 regularisatieaanvragen ingediend (medische en 
humanitaire) vast, het laagste cijfer in de laatste 10 jaar.  
 
In 2014, werden  1.548 vreemdelingen geregulariseerd. Dit is 19% minder dan in 
2013. Sinds 2005, werden er op een jaar tijd nooit zo weinig personen 
geregulariseerd.   
 
De verhouding positieve beslissingen t.a.v. het totaal aantal beslissingen daalde 
sterk tot  2013 om daarna weer licht te stijgen in 2014. Er waren:  

 6% positieve beslissingen voor medische regularisatieaanvragen (9ter) 
in 2014 (2% in 2012 en 2013, 5 % in 2011) 

 11% positieve beslissingen voor humanitaire regularisatieaanvragen 
(9bis) in 2014 (10% in 2013, 21% in 2012 en 35 % in 2011) 
 

 

 

 REGULARISATIE VAN VERBLIJF 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Duidelijke criteria voor regularisatie in de regelgeving 

verankeren, bij de uitwerking van het Migratiewetboek 
waarbij de discretionaire bevoegdheid behouden blijft voor 
uitzonderlijke of onvoorziene situaties. 

 Een specifieke procedure voorzien voor bepaalde kwetsbare 
groepen zodat ze niet louter afhangen van de discretionaire 
bevoegdheid van de administratie.  

 Een beroep met volle rechtsmacht te voorzien bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen voor gezinshereniging 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 
 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 
 

 
 
 

Te veel situaties, waaronder de humanitaire regularisatie, hangen louter af van de 
discretionaire bevoegdheid van de administratie.  
 

 De afwezigheid van criteria voor humanitaire regularisatie zorgt voor 
rechtsonzekerheid.  

 Er is geen enkele specifieke procedure voorzien voor bepaalde kwetsbare 
groepen. Ze kunnen enkel via een humanitaire regularisatie een 
verblijfstitel bekomen (staatlozen, slachtoffers mensenhandel waarvan de 
strafrechtelijke procedure wordt beëindigd, ouders van kinderen met 
internationale bescherming,  vreemdelingen die niet kunnen terugkeren 
naar hun land omwille van redenen buiten hun wil om, ….)  

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ... 

  

 
 

 Het federaal regeerakkoord van oktober 2014 beschouwt de 
regularisatie als een uitzonderingsprocedure waarbij op individuele 
basis een beslissing wordt genomen en ‘collectieve regularisaties’ 
worden uitgesloten.  
 

 Het federaal regeerakkoord voorziet de invoering van een 
immigratiewetboek die voor een verduidelijking en 
overeenstemming van de regels  moet zorgen.  
 

 De rechtspraak van de RVV en de Raad van State verplicht de 
staatssecretaris en de DVZ om beslissingen over humanitaire 
regularisaties correct te motiveren. 

 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 
 
 

In 2014 daalt het globale aantal vreemdelingen dat werd vastgehouden of 
verwijderd. 

 
 10.237 vreemdelingen in irregulier verblijf hebben het grondgebied 

verlaten: 
o 1.510 vrijwillige vertrekken (2013: 1.346) 
o 3.664 begeleide vrijwillige terugkeren (2013: 4.707) 
o 1.544 terugdrijvingen (2013: 1.539) 
o 3.519 repatriëringen (2013: 4.193) 

 16.041 administratieve aanhoudingen die leiden tot 13.034 bevelen om 
het grondgebied te verlaten en 3.007 opsluitingen. 

 De meest gerepatrieerde nationaliteiten in 2014 zijn Albanezen (13%), 
Marokkanen (12%) en Brazilianen (4%). 

 TERUGKEER, DETENTIE EN VERWIJDERING 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Voorrang geven aan het belang van het kind, zowel bij de 

afgifte van een BGV als de uitvoering ervan. 
 Aan alle actoren die betrokken zijn in de 

terugkeerprocedures van gezinnen met minderjarige 
kinderen in irregulier verblijf een specifieke opleiding geven 
over de rechten van het kind en de wijze waarop ze in de 
praktijk te respecteren. 

 Het klachtenmechanisme in gesloten centra grondig 
hervormen. 

 Het bestaande systeem van monitoring van de gedwongen 
verwijderingen verbeteren. 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN  ... 

 

 
 
 

 De regering wil de capaciteit van de gesloten centra en de effectiviteit en 
efficiëntie van de vrijwillige terugkeer verhogen. Alternatieven voor 
detentie maken geen deel meer uit van de aangekondigde prioriteiten. 

 In het gesloten centrum 127bis worden woonunits gebouwd voor gezinnen 
ondanks de recente ontwikkeling van alternatieven voor de detentie van 
gezinnen. Toch is België al drie keer veroordeeld door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens voor het vasthouden van kinderen in 
gesloten centra. 

 Het klachtensysteem in gesloten centra is niet transparant en ondermaats. 
Op tien jaar (2004-2014) zijn maar 373 klachten ingediend waarvan negen 
ongegrond werden verklaard en dat op 77.676 vastgehouden personen in 
die periode. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN MENSENRECHTEN … 

  

 
 

 Er zijn nieuwe overnameovereenkomsten tussen de EU en Turkije, 
Kaapverdië en Azerbeidzjan. België wilt nog zo’n overeenkomsten 
met Senegal, Kameroen, Ivoorkust en Nigeria. 
 

 België werd veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens voor schending van het recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel in de procedure voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (arrest S.J.) 
 

 Een koninklijk besluit voorziet dat een gezin met kinderen in 
irregulier verblijf dat moet verwijderd worden, voortaan in zijn 
eigen woning mag verblijven, onder bepaalde voorwaarden. 

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 



 

 

 
 
 

In 2014 daalde het aantal ingediende dossiers (21.691 nieuwe dossiers) bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen maar nam de achterstand toe.  
 

 Het aantal dossiers met betrekking tot asiel bleek de oorzaak voor de 
daling van het totaal aantal ingediende dossier in 2014, de dossiers met 
betrekking tot migratie daarentegen blijven toenemen. 

o 62%  van de ingediende beroepen in 2014 houdt verband met 
migratie. 

o De behandeltermijn van deze dossier bedraagt ongeveer 450 
dagen (in tegenstelling tot asielzaken waar de behandeltermijn 
maximum 3 maanden bedraagt). 
 

 986 dossier zijn ingediend in uiterst dringende noodzakelijkheid 
waarvan de meerderheid nederlandstalige dossiers zijn (52%).  

 PROCEDURELE GARANTIES 
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@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ federaal parlement 

 
 Alvorens een bevel tot verlaten van het grondgebied af te 

leveren, moet de administratie garanderen dat elke 
vreemdeling die nog nooit een asiel - of verblijfsprocedure 
heeft opgestart,  of waarvan de situatie is geëvolueerd na het 
sluiten van een vorige  procedure, het recht heeft gehoord te 
worden. 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

 
 
 

Het recht om gehoord te worden is een essentieel element van de rechten van 
verdediging. 

 Binnen procedures tot verwijdering van het grondgebied interpreteert het 
Europees Hof van Justitie het recht om gehoord te worden strikt. 

 In België plaatst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich op 
dezelfde lijn als het Europees Hof van Justitie.  

 Het recht om gehoord te worden geeft de persoon een laatste 
mogelijkheid om zijn situatie (bv. familiale redenen) en zijn klachten 
duidelijk te maken aan de administratie voordat deze een bevel aflevert tot 
verlaten van het grondgebied. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ... 

 

  

 
 

 Een grondige hervorming van het recht op rechtsbijstand kondigt 
zich aan. Het is af te wachten wat de impact op de daadwerkelijke 
rechtstoegang zal zijn!  

 Nieuwe regels zijn toepasselijk op beroepen in uiterst dringende 
noodzakelijkheid bij de RVV : nieuwe voorwaarden, nieuwe 
termijnen en het in beschouwing nemen van nieuwe elementen.  

 Een beroep in volle rechtsmacht wordt voorzien voor asielzoekers 
uit veilige landen en voor meervoudige asielaanvragen.  

 België is meerdere keren veroordeeld door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens voor een schending van het recht op een 
effectief beroep in asiel- en migratie zaken. België zal nog 
veroordeeld worden als ze haar wetgeving niet verandert.  

 Om in overeenstemming te zijn met de Dublin III verordening moet 
België een schorsend beroep voorzien tegen beslissingen tot 
overdracht. Het huidige annulatieberoep volstaat niet.  

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 

MYRIA BEVEELT AAN … 



 

 

 

 
 

 Nieuwe Europese richtlijn verduidelijkt verder de toegang tot basisbankdiensten voor sommige vreemdelingen.  
 

 Het Europees Comité inzake Sociale rechten spreekt zich uit over de interpretatie van de rechten van het Europese Sociale Handvest en de toepassingen ervan 
op personen zonder wettig verblijf. 
 

 Het Grondwettelijke Hof vernietigde de uitsluiting van sociale bijstand voor sommige EU-burgers. 
 

 Stijging van de intrekkingen van verblijfstitels EU-onderdanen. 
 

 Een vreemdelingenretributie werd ingevoerd voor de aanvraag van een verblijfstitel voor sommige vreemdelingen. 
 

 Vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen.  

 

 

 VERSCHIL IN BEHANDELING 
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MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN 

... 

 
 

@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Toegang tot  bankdiensten in het algemeen en minstens tot een 

basisbankdienst voor personen die voldoen aan de 
identificatievereiste, ongeacht de aard van verblijfstitel. 

 Een vrijstelling of vermindering van de vreemdelingenretributie voor 
bepaalde categorieën vreemdelingen. 

 Verbeteren van het wettelijk kader en de praktijken rond 
inschrijvingen en ambtshalve schrappingen voor meer duidelijkheid 
bij burgers alsook bij gemeentelijke  en politiediensten.  

 Waakzaamheid bij maatregelen met vergaande impact op de 
grondrechten van vreemdelingen. 

 
 

 Banken weigeren toegang tot bankdiensten voor bepaalde 
vreemdelingen ondanks voldoen identificatievereiste. 
 

 De vreemdelingenretributie vormt een (financiële) barrière voor 
sommige vreemdelingen, o.a. voor verzoeken tot gezinshereniging, 
verblijfsprocedure staatlozen en slachtoffers mensenhandel. 
 

 Er is een toename van ambtshalve schrappingen de afgelopen 
jaren met soms vergaande gevolgen en rechtsonzekerheid  voor 
burgers. 

 
 Besparingsmaatregelen kunnen vergaande impact hebben op de 

grondrechten van vreemdelingen. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ...  

 

MYRIA BEVEELT AAN … 



 

 

 

 

 
 
 

 Van 2012 tot 2014 was er een daling van het nieuwe Belgen van 45.433 
naar 25.816, een vermindering van 45%. 

 Een vermindering van de toekenningen van nationaliteit van 17.238 naar 
13.639, ofwel een vermindering van 21%. 

 Een vermindering van de verkrijgingen van nationaliteit van 27.981 naar 
12.041, ofwel een daling van -57%.  

o Daarvan dalen de naturalisaties van 5.777 in 2012 naar 3.005 in 
2014, ofwel -48%.  

 Marokkanen (17%), Turken (5%) en Italianen (5%) zijn de voornaamste 
nationaliteiten van herkomst van de nieuwe Belgen.  

 In 2013 waren 52% van de nieuwe Belgen vrouwen. 
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MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS ... 

 

 
 
 

 De uitbreiding van verlies en vervallenverklaring van nationaliteit roept 
een reeks vragen op in verband met de legaliteit, de proportionaliteit 
en opportuniteit van zo’n maatregel. Ook de verschillende behandeling 
van personen naargelang ze de dubbele nationaliteit dan wel  
uitsluitend de eigen nationaliteit hebben kan in vraag gesteld worden. 

 Afwezigheid van een wettelijke verblijfsprocedure voor in België 
erkende staatlozen.  

 Verschillende onduidelijkheden en problemen bij de toepassing van het 
nieuwe Wetboek van de Belgische nationaliteit. 

MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP VLAK VAN GRONDRECHTEN ...  

 

  

 
 

 Het regeerakkoord kondigt een uitbreiding van verlies en 
vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit aan voor 
personen met de dubbele nationaliteit die zich schuldig maken 
aan welbepaalde misdrijven.  

 België ratificeerde het Verdrag van de Verenigde Naties tot 
beperking der staatloosheid. 

 Het regeerakkoord behoudt de bevoegdheid van de erkenning 
van staatloosheid bij de gerechtelijke arrondissementen 
waarbij gespecialiseerde magistraten een advies kunnen 
inwinnen bij het CGVS.  

MYRIA VOLGT DE ONTWIKKELINGEN ... 

 

 
 
@Minister van Justitie 
@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ Federaal Parlement 

 
 Er moeten garanties zijn van proportionaliteit bij de procedure 

tot verlies of vervallenverklaring van nationaliteit.  
 Uitwerken van een wettelijke verblijfsprocedure voor in België 

erkende staatlozen.  
 Evaluatie van het hervormde Wetboek van de Belgische 

nationaliteit. 

 
 

MYRIA BEVEELT AAN ...  

 


