
 

1/ MYRIA IN ACTIE 

MYRIA STAAT PARAAT  MYRIA IN 2015 

 3 september 2015: Federaal Migratiecentrum wordt Myria 

 Myria wapent zich met een strategisch driejarenplan 2016-2018, een 
communicatieplan en een personeelsplan. In zijn operationeel plan 2016 
stelt het zich de volgende doelen: 
 de identiteit consolideren 

 de drie wettelijke opdrachten zo complementair mogelijk vervullen 

 de actiemiddelen (website, nieuwe instrumenten) versterken 
 de ondersteuning van individuele meldingen versterken 
 een grotere bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat 

  960 meldingen: 1 op 4 in verband met gezinshereniging 

 Twee jaarverslagen: Migratie in cijfers en in rechten 2015 en 
Mensenhandel en mensensmokkel 2015: Schakels verbinden, met 
focus op loverboys en kindhuwelijken 

 Myriatics: korte studies met een demografische insteek; sinds 
oktober 2015 om de drie maanden: 

 De asielcrisis van 2015: cijfers en feiten (oktober 2015);  

 Immigrant, vreemdeling of Belg van vreemde origine? 
(december 2015); 

 Nieuwe migraties uit Oost-Europa: focus op de Roemenen, 
Polen en Bulgaren (maart 2016) 

 Myriapolis: nieuwe portaalsite met pedagogische en culturele 
tools over migratie 

 Overname van de contactvergaderingen Asiel die in het verleden 
door het BHCV werden georganiseerd 

   
MYRIA NETWERKT  MYRIA MAAKT ZICH ZORGEN… 

 Nationaal 
Overheden, Unia, contactvergadering Asiel, Transitgroep van de bezoekers 
van de gesloten centra, Platform van nationale 
mensenrechteninstellingen, Platform Kinderen op de vlucht, Platform 
Recht voor iedereen, Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding 
van de mensensmokkel en de mensenhandel, Coördinatievergaderingen 
rond mensenhandel op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen 

 Internationaal 
Europees Migratienetwerk, Informeel Netwerk van Nationale Rapporteurs 
en vergelijkbare mechanismen op het gebied van mensenhandel, ENNHRI, 
Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie - FRA 

  Lineaire besparing van 20% op de staatstoelage vanaf 2015, wat 
jaarlijks nog toeneemt tot 2019, na een beslissing van de federale 
regering eind 2014 

 Niet in overeenstemming met het KB dat de dotatie regelt en de 
onafhankelijkheid van het Federaal Migratiecentrum vrijwaart 

 Zet rem op acties in een vol opstartjaar: 
 Myria pleit voor een correctie die de besparing matigt 

 Myria pleit om af te stappen van de cofinanciering door de 

Loterij 

 Myria pleit om onder het stelsel van de dotaties (budgetlijn 01) 

te vallen, wat het meeste overeenstemt met zijn 

onafhankelijkheid 



 

2.1/ MIGRATIE IN BELGIË – BEVOLKING EN MIGRATIEBEWEGINGEN 

BEVOLKING DIE IN BELGIË VERBLIJFT OP 1 JANUARI 2015  IMMIGRATIE- EN EMIGRATIESTROMEN IN BELGIË 
 20% is geboren met een vreemde nationaliteit: 11% vreemdeling en 

9% vreemdelingen die Belg zijn geworden. De overige 80% is als Belg 

geboren. 

 De vreemde bevolking komt vooral uit de EU-28, terwijl de Belg 

geworden vreemdelingen vooral uit derde landen komt. 

 

Vreemde bevolking  Belg geworden bevolking 

Frankrijk 13%  Marokko 24% 
Italië 13%  Turkije 13% 
Nederland 12%  Italië 12% 
Marokko 7%  Frankrijk 5% 
Polen 5%  DR Congo 4% 
     
Derde landen 32%  Derde landen  69% 
EU-28 68%  EU-28 31% 

 

  In 2014 werden 128.465 immigraties uit het buitenland geregistreerd, 

5% meer dan in 2013. Aangezien de emigraties van vreemdelingen veel 

lager liggen (77.497) is het migratiesaldo ruim positief.  

 De EU-burgers staan bovenaan de immigraties naar België (64%). Voor 

het eerst staan de Roemenen (met 15.002 immigraties) op de eerste 

plaats, voor de Fransen. 

 De aanwezigheid van vreemdelingen uit West-Azië (in het bijzonder 

Syrië en Afghanistan) in de immigratiecijfers naar België is een recent 

fenomeen en gelinkt aan de asielinstroom. 

 Ook Belgen migreren: er verlaten meer Belgen het land dan dat er 

(opnieuw) binnenkomen (25.483 immigraties tegen 36.497 emigraties, 

of een negatief migratiesaldo). 

  
 

VERWERVINGEN EN TOEKENNINGEN VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

 De bevolking van vreemde origine vestigt zich vooral in de 

grensstreken, in de stedelijke gebieden en in de oude mijnbekkens. 
  Sinds de jaren 1980 is het aantal vreemdelingen die Belg zijn geworden 

gevoelig gestegen (van ongeveer 9.000 naar 30.000 of 40.000 tussen 

2002 en 2013). 

   In de loop van 2015 zijn 26.238 personen Belg geworden, 40% meer 

dan in 2014. Meer dan een derde van de nationaliteitswijzigingen in 

2015 hebben betrekking tot dossiers die zijn ingediend voor de 

hervorming van de nationaliteitswetgeving en worden behandeld 

volgens die oude wetgeving. 

 35% zijn toekenningen en 65% verwervingen van de Belgische 

nationaliteit (waarvan 18% naturalisaties van vreemdelingen).  

De nieuwe Belgen zijn vooral afkomstig uit derde landen. De 

Marokkanen, Roemenen, Polen, Italianen en Congolezen zijn de vijf 

belangrijkste nationaliteiten van nieuwe Belgen en zijn samen goed 

voor 30% van de geregistreerde wijzigingen in 2015. 



 

2.2/ MIGRATIE IN BELGIË – MIGRATIEREDENEN IN BELGIË 

VISA   EERSTE VERBLIJFSTITELS 

 In 2015 werden 260.829 beslissingen over visa C en D genomen: 
 85% resulteerde in een positieve beslissing 
 88% betrof visa voor kort verblijf (visa C) 

 Voor alle nationaliteiten samen worden drie motieven frequent 
ingeroepen voor de de visa die in 2015 zijn afgeleverd: 
 gezinshereniging (45%)  
 studie (29%) 
 professionele redenen (13%) 

 Voor alle motieven samen resulteerde 20% van de aanvragen van een 
visa D in een negatieve beslissing. Die verhouding varieert in functie van 
het ingeroepen motief: 
 1% wanneer het gaat om professionele redenen 
 40% wanneer het gaat om gezinshereniging in het kader van art. 

40bis en 40ter 

  In 2014 werden 43.823 eerste verblijfstitels afgeleverd aan 
onderdanen van derde landen: -24% sinds 2010 

 De vermindering van het aantal eerste verblijfstitels gaat samen met 
een wijziging van de redenen 
 Significante vermindering van de eerste titels om humanitaire 

redenen (-93%) en om gezinsredenen (-24%) 
 Vermindering die deels gecompenseerd wordt door de verhoging 

van de eerste titels na de verkrijging van de status van vluchteling 
of subsidiaire bescherming (+109%) 

  



 

3/ INTERNATIONALE BESCHERMING 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS…   MYRIA VOLGT DE ACTUALITEIT…  
 

 België heeft in 2015 38.990 aanvragen geregistreerd van personen die een 
eerste asielaanvraag deden, meer dan het dubbele van 2014 (14.130 eerste 
aanvragers). 

 Drie kwart van de aanvragen zijn ingediend tussen juli en december 2015. 
De piek werd bereikt in september met 6360 geregistreerde asielaanvragen. 

 In 2015 dienden 5.670 personen een meervoudige aanvraag in, dat is 11% 
van alle geregistreerde asielzoekers (tegen 38% in 2014) 

  Tussen juni en december 2015 werd 93% van de meervoudige 
asielaanvragers uitgesloten van de opvang terwijl het CGVS in 2015 41% van 
de meervoudige asielaanvragen in overweging heeft genomen. 

 Tussen juni en december 2015 is men van 16.119 naar 33.408 
opvangplaatsen gegaan in het netwerk en deze progressie wordt voortgezet 
in het begin van 2016.  

  

 Voor de eerste keer hebben de autoriteiten een « pre-opvang » en 
een « pre-registratie » opgericht voor personen die asiel willen 
aanvragen in België.  

 De asielzoekers hebben toegang tot de arbeidsmarkt na 4 
maanden zonder beslissing van het CGVS. (voorheen was de 
termijn zes maanden) 

 De wet breidt de mogelijkheden uit van weigering of intrekking van 
bescherming aan personen die “ een bedreiging vormen voor de 
nationale veiligheid.”  

 Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft België 
veroordeeld voor het gebrek aan opvang en de afwezigheid van 
een effectief beroep in de context van een familie die onderwerp 
was van een Dublin overdracht naar Frankrijk in 2011.  

   
MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP HET VLAK VAN DE GRONDRECHTEN…   MYRIA BEVEELT AAN…  
 

 De asielzoekers zijn niet correct geïnformeerd over hun rechten: de 
informatiebrochures, ontwikkeld door de Europese Commissie sinds februari 
2014 in het kader van het Dublin III Verordening, werden niet verdeeld door 
DVZ in 2015. Brieven met onvolledige informatie, die soms gericht zijn op 
specifieke nationaliteiten, worden wel op grote schaal verspreid  

 Na tevergeefs de autoriteiten te hebben verzocht om deze tekortkomingen 
te verhelpen, heeft Myria een klacht ingediend bij de Europese Commissie 
wegen schending van de Dublin III Verordening 

 Noch de Belgische wet, noch het EU-recht maken het mogelijk om het aantal 
registraties van asielaanvragen te beperken door bijvoorbeeld een dagelijks 
quotum in te voeren. 

 Ondanks het groot aantal nieuwe opvangplaatsen, worden asielzoekers in 
afwachting van de registratie van hun asielaanvraag teruggevonden op 
straat of zijn ze afhankelijk van het goede doel. 

  

@ de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,  
@ het federaal parlement,  
@ Dienst vreemdelingenzaken,  
@ Fedasil,  
@ het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 
 het verstrekken van juiste, tijdige, volledige en begrijpelijke 

informatie aan de asielzoekers vanaf het moment van de 
aanvraag, in het bijzonder door de verdeling van de brochures, 
ontwikkeld door de Europese Commissie in het kader van de 
Dublin III Verordening; 

 een opsporingsprocedure en een systematisch aangepaste 
begeleiding aan kwetsbare personen door asielinstanties en 
opvangstructuren; 

 Een reflectie met het doel de situatie van personen die zijn 
uitgesloten van internationale bescherming of waarvan het statuut 
van internationale bescherming is ingetrokken te beheren. 



 

4/ RECHT OP EEN GEZINSLEVEN 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS…  MYRIA VOLGT DE ACTUALITEIT… 

 In 2015 werden 11.876 visa voor gezinshereniging afgeleverd, een lichte 
stijging in vergelijking met 2014 (10.176). 
 De Marokkanen, Indiërs, Syriërs, Afghanen, Turken en Japanners zijn de 

nationaliteiten voor wie de meeste visa voor gezinshereniging zijn 
afgeleverd.  

 De visa voor gezinshereniging worden vaker geweigerd en hun 
behandeling duurt langer dan de andere visumtypes 

 De gezinsherenigingen met een Belg of een EU-burger zijn minder talrijk 
dan met een derdelander. 

 In 2014 werden, voor alle nationaliteiten samen (EU en derdelanders), 
52.486 verblijfstitels afgeleverd in het kader van een gezinshereniging. 
 De herenigde personen zijn vooral EU-burgers (56%): de Roemenen, 

Nederlanders en Fransen staan bovenaan. 
 2% van deze verblijfstitels betreffen herenigingen met een ascendent, 

27% herenigingen met partners, 71% met kinderen (van wie 31% in 
België is geboren). 

  Verlenging van het tijdelijk verblijfsrecht voor familieleden van 
derdelanders 

 Verlaging van de leeftijdsvoorwaarde voor familieleden van EU-
burgers en Belgen 

 nieuwe bepalingen rond bestaansmiddelen in kader van 
individueel behoeftenonderzoek 

 Een langere behandelingstermijn voor verzoeken 
gezinshereniging voor familieleden van derdelanders  

 Familieleden eisen het recht gehoord te worden op 

   
MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP HET VLAK VAN DE GRONDRECHTEN…   MYRIA BEVEELT AAN…  

 de reële wachttijd voor aanvragen gezinshereniging beperkt zich niet tot de 
behandelingstermijn van hun dossier door de DVZ; de behandelingstermijn 
is zwaar om dragen voor de betrokken gezinnen 

 de praktische uitwerking van integratievoorwaarden, zoals een 
inburgeringsexamen, mag het recht op gezinshereniging niet onmogelijk of 
uiterst moeilijk maken 

 De inkomstenvoorwaarde voor derdelanders en Belgen blijft voor beroering 
zorgen. 

 @ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@ FOD Buitenlandse Zaken 
@ Dienst Vreemdelingenzaken 
@ Federaal Parlement 
 

 Het verblijfsrecht van gezinsmigranten uit derde landen veilig 
stellen 

 Geen gezinshereniging weigeren zonder beoordeling van de 
individuele situatie 

 Verzoeken gezinshereniging zo snel mogelijk onderzoeken 
 Een bindende termijn invoeren voor het onderzoek van 

buitenlandse documenten 
  



 

5/ VRIJ VERKEER & ECONOMISCHE MIGRATIE 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS… / MYRIA ANALYSE LES CHIFFRES…  MYRIA VOLGT DE ACTUALITEIT… / MYRIA SUIT L’ACTUALITÉ… 
 

 In 2014 werden 4.768 eerste verblijfstitels afgeleverd om redenen 
van  werk   
 Dat is 11% van alle eerste verblijfstitels die dat jaar werden 

afgeleverd voor alle redenen samen  
 Top 6 nationaliteiten (voor de eerste titels) : India, VS, Japan, 

China, Turkije, Rusland  
 Opgelet: ook de migranten die een verblijfstitel om andere 

redenen hebben, kunnen economisch actief zijn  

 Ook vindt u in het verslag meer info over:  
 aantal afgeleverde arbeidskaarten in 2014, per regio en per 

nationaliteit 
 aantal beroepskaarten afgeleverd in 2015 en RSVZ-gegevens 

over de zelfstandigen tot 2014  
 evolutie aantal gedetacheerde werknemers van 2008 tot 2015 
 cijfers over studentenmigratie in 2015 

 socio-economische Monitoring: de positie van personen van 
vreemde origine op de Belgische arbeidsmarkt  

  

 België bereidt de omzetting voor, in de context van de zesde 
staatshervorming, van de richtlijnen single permit, seizoenarbeiders en 
werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst 

 Recente Europese ontwikkelingen kunnen leiden tot inperking vrij verkeer 
van werknemers  

 Recente ontwikkelingen rond detacheringen op Europees en 
internationaal niveau 

 Aanpassing van het sociaal strafwetboek voor zwartwerk door personen in 
irregulier verblijf 

 Voorstel voor nieuwe studenten-en onderzoekersrichtlijn op tafel 

   
MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP HET VLAK VAN DE GRONDRECHTEN… / 

MYRIA IDENTIFIE LES ENJEUX EN TERMES DES DROITS FONDAMENTAUX… 
 MYRIA BEVEELT AAN… / MYRIA RECOMMANDE… 

 

 België ’s arbeidsmigratiebeleid is niet uitgerust om snel te reageren 
op tekorten op de algehele arbeidsmarkt. Het huidige beleid is bijna 
uitsluitend gericht op hooggeschoolden en op de tekorten aan 
arbeidskrachten van individuele werkgevers 

 Door het strafbaar stellen van zwartwerk in het sociaal strafwetboek 
worden werknemers in irregulier verblijf en (potentiële) slachtoffers 
van mensenhandel in een nog kwetsbaardere situatie geplaatst 

 

  

@ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
@Federaal Parlement  
@Minister van Werk  
@Dienst Vreemdelingenzaken 
 Publicatie van motieven van de eerste verblijfstitels van EU-burgers door 

de Dienst Vreemdelingenzaken 
 Betere monitoring van gedetacheerde werknemers in het kader van het 

vrije dienstenverkeer 
 Aanduiden van de organisaties die in rechte kunnen optreden om 

achterstallige lonen in te vorderen in het kader van de omzetting van de 
Sanctierichtlijn 



 

6/ REGULARISATIE VAN VERBLIJF 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS…   MYRIA VOLGT DE ACTUALITEIT…  
 

 In 2015 werden 5998 regularisatieaanvragen ingediend, wat het laagste 
aantal aanvragen is sinds 2005 (-39% sinds 2014) 
 67% van de ingediende aanvragen betreffen humanitaire redenen 

terwijl 33% betrekking heeft tot medische redenen.  

 883 beslissingen waren positief en kenden een regularisatie toe aan 
1396 aanvragen in 2015, waarvan ongeveer 1.6 personen per beslissing. 
Sinds 2005 zijn er nog nooit zo weinig regularisaties geweest.  

 Het aandeel positieve beslissingen verandert naargelang het motief 
 5% van de positieve beslissingen zijn genomen op grond van 

medische motieven, wat een relatief stabiel aandeel is (6% in 2014) 

  

 Sinds maart 2015 moeten de aanvragers (meerderjarige) van een 
humanitaire regularisatie een retributie betalen van 214 euro.  

 Sinds de 1ste maart 2016 wil de wet opeenvolgende 
regularisatieaanvragen vermijden: Enkel de meest recente aanvraag 
wordt bekeken door DVZ( of de RVV) wanneer er een eerder aanvraag, 
gebaseerd op dezelfde wettelijke bepaling, nog hangende is.  

 

 16% de van de positieve beslissingen zijn genomen op grond van 
humanitaire redenen wat een stijging is ten opzichte van 2013 (10%) 
en 2014 (11%) 

 

  

  MYRIA BEVEELT AAN… 
MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP HET VLAK VAN DE GRONDRECHTEN…  @ Staatsecretaris voor Asiel en Migratie  

 De procedure voor medische regularisatie bevat niet voldoende 
garanties voor zieke vreemdelingen: geen maximum termijn voor 
behandeling, geen verplicht onderzoek door de geneesheer van DVZ 
waarvan het advies vaak bepalend is… 

 De geneesheren-raadgevers van DVZ doen zelden beroep op 
specialisten om advies te geven, zelfs als hun buitenlandse patiënten 
complexe pathologieën hebben.  

Het beroep bij de RvV tegen de weigering van een medische regularisatie is 
niet schorsend in volle rechtsmacht en de aanvraag geeft geen recht op hulp 
die de basisbehoeften dekt, zelfs als de vreemdeling het risico op een 
mensonterende behandeling bij terugkeer inroept, wat in strijd is met het 
arrest Abdida van het Europees Hof van Justitie. 

 
@ Federaal parlement 
Myria herhaalt de aanbeveling om duidelijke criteria op te nemen in de 
regelgeving betreffende humanitaire regularisatie. Betreffende de medische 
regularisatie, beveelt Myria:  
 een verplichting voor de arts-ambtenaar van DVZ om de patiënt, die 

de aanvraag heeft gedaan, te onderzoeken omtrent de ernst van de 
ziekte of de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 
oorsprong voordat een negatief advies wordt gegeven; 

 een schorsend beroep in volle rechtsmacht en volle 
rechtsbevoegdheid bij de RvV tegen de negatieve beslissingen van 
DVZ waarop ze het verblijf op basis van medische redenen weigeren 
en het overhandigen van een voorlopig document aan de 
vreemdeling voor de behandeling van het beroep (bijlage 35);  

 onafhankelijke medische expertise zowel op niveau van DVZ als op 
niveau van de RvV in geval van een beroep. 



 

7/ TERUGKEER, DETENTIE EN VERWIJDERING 

MYRIA ANALYSEERT DE CIJFERS…   MYRIA VOLGT DE ACTUALITEIT…  

 In 2015 steeg het aantal vreemdelingen die het grondgebied 
verlaten hebben in vergelijking met 2014: 
 1.113 zelfstandige vertrekken (-26%) 
 4.274 begeleide vrijwillige terugkeren (+16%) 
 1.649 terugdrijvingen (+7%) 
 4.245 repatriëringen (+21%) 

 Van de 24.137 administratieve aanhoudingen in 2015 door de 
politiediensten leidden er 6.298 tot een ontslag van 
rechtsvervolging (26.1%), 2.004 resulteerden in een 
bevestiging van een eerder uitgereikt BGV (8,3%), 12.824 tot 
een nieuw BGV (53.1%) en 3.011 tot een BGV met beslissing 
tot opsluiting (12.5%) 

 In vergelijking met 2014 is het aantal vreemdelingen in 
detentie aan het stijgen in de gesloten centra (6.229, of +11%) 
en aan het dalen in de terugkeerwoningen (580, of -23%) 

 Van de 4.245 repatriëringen betroffen 13% Albanezen, 10% 
Roemenen en 10% Marokkanen 

  Door de migratiecrisis nam de Europese Commissie verschillende maatregelen 
rond terugkeer waaronder een actieplan en een handleiding 

 België is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor 
schending van het recht op een effectief rechtsmiddel in de procedure voor de 
RvV (arrest V.M.). Die zaak werd voor de Grote Kamer van het Hof gebracht 
(beroepsprocedure). 

 Het terugkeertraject voor asielzoekers is aangepast: wie zich naar een andere 
lidstaat (Dublin) moet begeven, krijgt voortaan een opvangplaats tijdens de duur 
van hun BGV 

 Bijna een kwart van de begeleide vrijwillige terugkeren waren naar Irak 

 De mogelijkheden om te fouilleren in gesloten centra worden uitgebreid. 

 Het aantal beveiligde vluchten en hierbij verwijderde personen is aan het stijgen 
in vergelijking met 2014 (van 9 tot 25 vluchten en van 101 tot 154 personen) 

 De gedwongen verwijderingen onder toezicht van internationale instanties: 
aanbevelingen om de grondrechten van vreemdelingen beter te respecteren 
werden aangenomen. 

   
MYRIA STELT KNELPUNTEN VAST OP HET VLAK VAN DE GRONDRECHTEN…   MYRIA BEVEELT AAN…  

 De huidige detentiepraktijk van asielzoekers roept vragen op 
inzake haar wettigheid en het toekomstige project voor de 
detentie van kinderen in gesloten centra is bijzonder 
zorgwekkend. 

 De mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de 
detentievoorwaarden zijn nog altijd ontoereikend. 

 Het Hof van Cassatie velde nieuwe arresten over het toezicht 
op detentie die de twijfels over de reikwijdte van zijn 
bevoegdheden niet wegnemen. 

 De verwijdering van personen van wie het gedrag in strijd met 
de openbare orde wordt beoordeeld, is een politieke prioriteit 
maar de notie openbare orde is soms problematisch. 

 @ Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,  
@ Federaal Parlement 
@ Dienst Vreemdelingenzaken,  
@ Minister van Justitie  
 

 de beroepsprocedure tegen verwijderingsbeslissingen bij de Raad van 
Vreemdelingenbetwistingen herbekijken 

 het verbod op de detentie van kinderen in gesloten centra in de wet vastleggen, 
de nodige middelen toekennen aan alternatieven voor detentie en die ook 
evalueren 

 de wetgeving aanpassen om de detentie van asielzoekers in overeenstemming te 
brengen met het Dublin III-reglement 

 het facultatief Protocol van het Verdrag tegen Foltering (OPCAT) ratificeren en 
een nationaal mechanisme voor het toezicht op detentie oprichten. 



 

BIS/ FOCUSSEN 

EUROPA IN (ASIELCRISIS)   CRISIS 2000 VS. 2015 

 In 2015 werden in de EU 1,2 miljoen asielaanvragen geregistreerd en 
meer dan 330.000 mensen kregen dat jaar een beschermingsstatus. De 
meeste vluchtelingen en migranten kwamen via de gevaarlijke zeeroutes 
in Europa aan, waarbij in 2015 in de Middellandse Zee 3.771 mensen 
vermist werden of het leven lieten. 

 In dit stuk geeft Myria een overzicht en analyse van de Europese aanpak 
van deze uitzonderlijke situatie in 2015 en begin 2016. We staan onder 
meer stil bij de het Europese spreidingsplan via een systeem van 
hotspots aan de buitengrenzen en relocatie van asielzoekers vanuit Italië 
en Griekenland. Nadien nemen we het herinvoeren van interne 
grenscontroles aan verscheidenen Schengengrenzen onder de loep. Ook 
de EU-Turkije deal wordt tegen het licht gehouden, en de politiek van 
‘indamming’ van asielzoekers in Griekenland en Turkije. Op het einde 
reflexteren we nog kort over de toekomst van het Europese asielstelsel 
en het Dublinsysteem. 

  In 2000 werden meer asielaanvragen geregistreerd dan in de loop 
van 2015: 38.990 personen die een eerste asielaanvraag deden in 
2015 tegen 46.855 in 2000 (17% minder). 

 In vergelijking met 2000 vertegenwoordigt asiel een kleiner aandeel 
in de migratie in 2015 (7 asielzoekers op 10 legale immigraties in 
2000 tegen 3 op 10 in 2015).  

 Uiteenlopende herkomst. In 2000 vertegenwoordigden een dertigtal 
nationaliteiten samen 85% van de eerste asielaanvragen. In 2015 
waren maar 15 nationaliteiten goed voor 85% van de asielaanvragen, 
met drie nationaliteiten voorop (Irak, Syrië, Afghanistan). 

 Sterk stijgende erkenning van internationale bescherming. In 2000 
kende maar 7%, of ongeveer 1.200 aanvragen, een positieve afloop 
bij het CGVS. In 2015 zijn dat meer dan 8.000 aanvragen (61% van de 
beslissingen van het CGVS in 2015. 

   
OMZETTING RICHTLIJNEN  ECONOMISCHE MIGRATIE/MIGRANTENMARKT 
 
 De omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen inzake asiel en 

migratie gebeurt soms laattijdig of gedeeltelijk. Als behoedster op de 
toepssing van het EU-recht onderneemt de Europese Commissie in dat 
geval stappen tegen België om op hun implementatie toe te zien (project 
EU Pilot of inbreukprocedure). Deze focus illustreert dat proces met 
enkele voorbeelden. Voor Myria is het belangrijk dat de omzetting 
gebeurt binnen de beste termijnen, zeker voor de bepalingen rond 
procedurele garanties of bepaling die rechten aan particulieren 
toekennen. Ondanks het gebrek aan omzetting binnen de termijnen kan 
een particulier zich beroepen op bepaalde schikkingen met rechtstreeks 
effect of een klacht indienen (bij de Commissie) of een petitie bij het 
Europees Parlement. 

  
 Bij de omwentelingen die gebeuren in het arbeidsmigratiebeleid, de 

institutionele van de staatshervorming en de invoering van de single 
permit, kan federale informatie beter ten dienste gesteld worden van 
regionale beslissingsmechanismes, met name info over detacheringen, 
door:  
 accuraat te rapporteren over de duur van alle detacheringen, 

naargelang de sector; 
 de verblijfsregistratie van gedetacheerden die hier voor langer dan 

90 dagen verblijven op te volgen; 
 zichtbaar te maken wat de interactie is tussen detacheringen en 

de arbeidsmarkten, zowel bij gedetacheerde derde landers en de 
arbeidsmarkt als bij gedetacheerde EU-burgers en het vrij verkeer 
van werknemers.  

 


