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Executive summary 

Myriadoc 10: België, op de weg naar het Verenigd Koninkrijk 

“Transitmigratie”: wat is het precies, hoe gaat België er vandaag mee om, en waar kan het beter? Het 
begrip ‘transitmigratie’ mag dan alomtegenwoordig zijn in politiek en media, objectieve feiten en 
cijfers over het fenomeen waren er tot vandaag nauwelijks. Daarom besloot Myria deze vorm van 
migratie voor het eerst grondig te bestuderen. Deze Myriadoc situeert transitmigratie in een ruimere 
Europese context en schetst het profiel van de transitmigrant in België. Myria gaat na hoe het 
fenomeen momenteel wordt aangepakt en beveelt aan om een duidelijk beleid uit te werken met 
respect voor de grondrechten. 

Voor deze Myriadoc voerde Myria een literatuurstudie uit en een analyse van beschikbare en 
bijkomend opgevraagde gegevens. Daarnaast sprak Myria ook met tal van actoren die in aanraking 
komen met transitmigratie, zoals humanitaire organisaties en vrijwilligers, Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ), de scheepvaartpolitie, Dienst Voogdij en de UK Home Office. Deze 
ontmoetingen geven een praktische dimensie aan het rapport en laten toe een holistisch beeld te 
schetsen van transitmigratie in België. 
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Wat is transitmigratie? 

Aangezien er geen eensluidende definitie van de ‘transitmigrant in België’ bestaat, creëerde Myria 
een eerste werkdefinitie. Volgens deze definitie gaat het om een derdelander, doorgaans in onwettig 
verblijf, die: 

• op doorreis is in België met het doel zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en  
• in eerste instantie niet de bedoeling heeft om zich in België te vestigen. 

Wie is de transitmigrant in België? 

Transitmigranten mijden vaak overheidsinstellingen en doen soms een beroep op smokkelnetwerken. 
Hierdoor is het bijzonder moeilijk om vast te stellen wie de transitmigrant in België precies is. 

Transitmigranten lijken voornamelijk afkomstig te zijn uit landen in Oost-Afrika en het Midden-Oosten. 
Volgens de cijfers van DVZ zijn de voornaamste verklaarde landen van herkomst van personen die in 
de eerste helft van 2019 werden aangehouden in het kader van transitmigratie Eritrea, Soedan en Irak 
(zie Figuur 1). In het opvangcentrum Porte d’Ulysse, waar vooral transitmigranten verblijven, zijn de 
voornaamste landen van herkomst Eritrea, Soedan en Ethiopië. Daarnaast zijn er ook minder zichtbare 
transitmigranten die een beroep doen op smokkelnetwerken en onder de radar weten te blijven, vaak 
Albanezen, Vietnamezen en Indiërs.  

 

Figuur 1: aantal administratieve aanhoudingen van transitmigranten per (verklaarde) nationaliteit 
tussen januari en juli 2019 (Bron: DVZ) 

Uit de ontmoetingen die Myria had, kan worden afgeleid dat transitmigranten voornamelijk mannen 
zijn. Volgens ngo’s duiken er echter meer vrouwelijke transitmigranten op van zodra er aparte 
voorzieningen, zoals specifieke opvangplaatsen, worden aangeboden. 

Vast staat dat de transitmigrant erg jong is, doorgaans tussen 17 jaar en 25 jaar. Deze jonge leeftijd 
blijkt niet alleen uit de gesprekken die werden gevoerd, maar ook uit het percentage van 
minderjarigen die gesignaleerd worden na een administratieve aanhouding. In de eerste helft van 
2019 verklaarde 27% van de personen die aangehouden werd in het kader van transitmigratie zich 
minderjarig. 
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Transitmigranten die op weg zijn naar het VK, hebben doorgaans geen wettig verblijf in België. Soms 
hebben ze al een (asiel)procedure doorlopen in een andere lidstaat en soms hebben ze er zelfs al een 
verblijfsstatuut verkregen. In elk geval heeft deze groep migranten in eerste instantie niet de intentie 
om in België een verzoek om internationale bescherming in te dienen of er een ander verblijfsrecht 
aan te vragen. 

Hoe deze transitmigranten reizen hangt sterk af van hun financiële situatie. Transitmigranten met 
beperkte middelen verplaatsen zich vaak op eigen kracht. Ze proberen bijvoorbeeld op eigen houtje 
in vrachtwagens te klimmen of trachten het Kanaal over te steken met kleine, al dan niet 
zelfgemaakte, bootjes. Transitmigranten met meer middelen doen vaker een beroep op netwerken 
van mensensmokkelaars, die bijvoorbeeld tegen betaling toegang verlenen tot bepaalde parkings. 

Ook de verblijfplaatsen van transitmigranten verschillen sterk. Sommigen houden zich op in kampen 
in Noord-Frankrijk, in het Maximiliaanpark of rond het Brusselse Noordstation. Anderen verblijven in 
de daklozenopvang, bij particulieren thuis, in hotels of safehouses van mensensmokkelaars. 

Om welke redenen willen transitmigranten naar het VK? 

De motieven van transitmigranten om naar het VK door te reizen zijn divers. Vaak hebben zij familie 
of kennissen in het VK of spreken ze reeds Engels. Velen menen ook dat het in het VK eenvoudiger is 
om onder de radar te leven. De laatste jaren heeft de Britse overheid echter heel wat regels 
uitgevaardigd die het mensen zonder wettig verblijf moeilijker maken om bijvoorbeeld te werken of 
te huren. Daarnaast menen veel transitmigranten (onterecht) dat de Dublinverordening wel in België, 
maar niet in het VK wordt toegepast. Volgens deze verordening kunnen personen naar een andere 
EU-lidstaat gestuurd worden voor de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming, 
bijvoorbeeld omdat ze er al eerder een verzoek hebben ingediend. 

Waar worden transitmigranten aangetroffen? 

Anders dan binnen de Schengenzone vinden er aan de grens met het VK wel grenscontroles plaats. 
Vaak blijven transitmigranten in de buurt van deze landsgrenzen in een poging om verder door te 
reizen. Deze migranten ‘in transit’ worden vooral aangetroffen in Frankrijk (Calais en Duinkerke) en 
België (Zeebrugge), maar ook in Nederland (Hoek van Holland) en Spanje (Santander en Bilbao) is het 
fenomeen bekend. De Myriadoc bevat drie bijdrages van experts uit deze EU-lidstaten. 

Het zwaartepunt van de transitmigratie naar het VK ligt in de buurt van Calais en Duinkerke. Dit is niet 
verwonderlijk, aangezien het Kanaal tussen Calais en het Britse Dover slechts 33 kilometer breed is. 
Samenwerking met Frankrijk vormt voor het VK dan ook een prioriteit. Het VK investeerde de voorbije 
jaren tientallen miljoenen euro in de beveiliging van de haven van Calais. 

Onder andere door de verstrenging van de beveiliging en de ontmanteling van de “jungle” in Noord-
Frankrijk in 2016 is de oversteek echter meer en meer verschoven richting Zeebrugge. Ook België en 
het VK werken samen op het vlak van onder meer grenscontroles, informatie-uitwisseling en 
ontrading. 
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Hoeveel transitmigranten zijn er in België? 

In België en andere transitlanden worden transitmigranten vaak gebrekkig of niet geregistreerd. 
Cijfers over het fenomeen moeten dan ook met de nodige omzichtigheid worden benaderd. Toch 
schetst Myria in dit rapport een eerste beeld van de populatie van transitmigranten in België. 

Als leidraad hanteert Myria hiervoor de cijfers van DVZ over het aantal administratieve aanhoudingen 
in het kader van transitmigratie. In 2018 gaat het om 12.848 aanhoudingen. Dit cijfer geeft echter een 
vertekend beeld. Er bestaat immers geen uniforme definitie van de transitmigrant of een richtlijn voor 
het al dan niet aanvinken van deze categorie van personen. Bovendien toont dit cijfer enkel het totale 
aantal aanhoudingen en niet het aantal personen. Een persoon kan dus meerdere keren voorkomen 
in de statistieken. 

Ook de cijfers van ngo’s kunnen een indruk geven over de grootte van de groep transitmigranten. 
Tussen januari 2018 en juni 2019 was de Humanitaire Hub in Brussel 350 dagen open en waren er 
68.000 bezoeken. Het nachtopvangcentrum Porte d’Ulysse met 350 plaatsen is elke nacht zo goed als 
volzet, in het achterhoofd houdende dat men hier niet doorlopend kan overnachten. Ook hier zijn 
geen individuele cijfers beschikbaar. Daarnaast zouden er nog zo’n 500 gezinnen zijn die één keer per 
week iemand thuis opvangen. 

Myria beveelt aan om betrouwbare, transparante en vergelijkbare data over transitmigratie te 
verzamelen door: 

- De ontwikkeling van een uniforme werkdefinitie van ‘transitmigratie’ en ‘transitmigrant’;  
- Identificatie van het aantal personen in de data over transitmigranten en de terbeschikkingstelling 

van deze statistische informatie; 
- Inzet op de validatie van beschikbare informatie en het publiceren van niet-vertrouwelijke 

informatie. 

Daarnaast adviseert Myria om in te zetten op een multidisciplinaire monitoring van transitmigratie, 
met de nodige aandacht voor de Europese en internationale context en in samenwerking met actoren 
uit het werkveld. 

Roep om transversale aanpak met bescherming van grondrechten 

Transitmigranten in België bevinden zich in een precaire situatie en kampen met onzekerheid over 
hun rechten en perspectieven. Velen hebben nood aan bescherming. Toch kiest de overheid vandaag 
voor een aanpak die voornamelijk bestaat uit repressieve maatregelen. Myria pleit daarentegen voor 
de ontwikkeling van een duurzaam beleid ten aanzien van transitmigranten, dat sterk inzet op de 
bescherming van hun grondrechten en de strijd tegen mensensmokkel. 

Repressieve aanpak 

Transitmigranten hebben recht op vrijheid en het recht om gehoord te worden. Ook ten aanzien van 
hen geldt het verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Deze Myriadoc 
toont aan dat de overheid vandaag tekortschiet in het respecteren en beschermen van de 
grondrechten van deze kwetsbare categorie van migranten tijdens hun aanhouding, vasthouding of 
verwijdering. 
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Sinds eind 2015 staat transitmigratie prominent op de politieke agenda, met repressie en ontrading 
als hoekstenen van het overheidsbeleid. Zo werd het binnendringen van havens strafbaar gesteld in 
2016. Sindsdien staan er op havenindringing – ook zonder aanrichting van schade – zware straffen, 
die Myria disproportioneel acht. 

De afgelopen jaren nam het aantal administratieve aanhoudingen van migranten in het algemeen, en 
van transitmigranten in het bijzonder, sterk toe. Ook het aandeel van transitmigranten in het totale 
aantal aanhoudingen steeg, van slechts 8% in 2014 naar 35% in 2018 (zie Figuur 2). 

 

Figuur 2: administratieve aanhoudingen vergeleken met die in het kader van transitmigratie 2014-
2018 (Bron: DVZ) 

Bij controles en aanhoudingen gaat de politie vaak respectvol om met transitmigranten. Toch maakt 
de politie zich soms schuldig aan fysiek geweld zonder dat dit strikt noodzakelijk is. Zo maakten 
slachtoffers recent onder meer melding van vuist- en wapenstokslagen, slaap- of voedseldeprivatie en 
naaktfouilleringen zonder duidelijke reden. Myria adviseert de autoriteiten dan ook om het 
politiegeweld in het kader van transitmigratie proactief te onderzoeken. 

Myria benadrukt dat het hoorrecht steeds moet worden gerespecteerd. In verhoren afgenomen door 
de politie en DVZ moeten alle relevante aspecten in het kader van de toets van artikelen 3 en 8 EVRM 
ter sprake worden gebracht en het belang van het verhoor worden toegelicht, in een taal die de 
betrokkene begrijpt en indien nodig met kosteloze bijstand van een tolk of bemiddelaar. 

Het aantal beslissingen tot vasthouding van een transitmigrant na een administratieve aanhouding is 
door de jaren heen erg gestegen: van slechts 7% in 2014 naar 19% in 2018 en zelfs 42% in de eerste 
helft van 2019. Transitmigranten worden na aanhouding vaak eerst vastgehouden, vervolgens 
vrijgelaten en ten slotte opnieuw aangehouden. Vrijlating is onder meer mogelijk wanneer een 
persoon niet binnen een redelijke termijn kan worden verwijderd (omdat hij of zij bijvoorbeeld niet 
kan worden geïdentificeerd) of wanneer er plaatsgebrek dreigt in de gesloten centra. Deze cyclus van 
aanhoudingen staat op gespannen voet met het recht op vrijheid, heeft een negatieve impact op de 
fysieke en mentale gezondheid van de transitmigrant, heeft geen aantoonbaar ontradend effect en 
kost de overheid ook nog eens erg veel geld. 
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Gelet op het recht op vrijheid beveelt Myria aan om pas een beslissing tot vasthouding te nemen nadat 
werd nagegaan of de verwijdering van de persoon binnen afzienbare tijd zal kunnen plaatsvinden. Er 
moet steeds rekening worden gehouden met risico’s op schending van artikel 3 EVRM. 

Repatriëring van transitmigranten is vaak zeer moeilijk of zelfs onmogelijk: de betrokkene moet 
kunnen worden geïdentificeerd, de overheden van het land van herkomst moeten bereid zijn hun 
staatsburgers terug te nemen, en het principe van non-refoulement moet worden gerespecteerd. 
Bovendien hebben transitmigranten vaak nood aan internationale bescherming, aangezien hun 
landen van herkomst vaak een hoge beschermingsgraad kennen, zoals Eritrea of Soedan. Zij kunnen 
dus niet worden teruggestuurd naar deze landen. 

Wel kunnen zij teruggestuurd worden naar een andere lidstaat voor de behandeling van hun verzoek 
om internationale bescherming op basis van de Dublinverordening. Volgens Myria heeft deze 
Europese verordening nood aan een grondige hervorming, die de noden en rechten van de betrokken 
personen in acht neemt. Ook in het huidige stelsel kan België al beslissen om een verzoek om 
internationale bescherming in afwijking van de regels zelf te behandelen op basis van de 
‘soevereiniteitsclausule’. Er bestaat echter geen transparantie over de criteria die in de toepassing van 
deze clausule worden gehanteerd. 

Myria beveelt aan om de betrokkene vrij te stellen wanneer zijn individuele omstandigheden wijzigen, 
bijvoorbeeld wanneer hij een eerste verzoek om internationale bescherming indient en er voor zijn 
land van herkomst een hoge beschermingsgraad geldt. 

Myria beveelt de bevoegde Staatssecretaris of Minister aan om duidelijke richtlijnen op te stellen met 
betrekking tot de soevereiniteitsclausule in de Dublinverordening. Flexibiliteit in de toepassing van 
deze clausule is nodig wanneer het gaat om kwetsbare personen. 

Humane aanpak 

Transitmigranten hebben recht op een menswaardige levensstandaard en recht op informatie. 
Vandaag staan in België vooral ngo’s en vrijwilligers in voor de basishulpverlening aan deze groep van 
migranten. Het is echter in de eerste plaats de taak van de overheid om transitmigranten de nodige 
hulp te bieden en hen volledig en correct te informeren. 

Hulp aan migranten in onwettig verblijf zonder enig winstvoordeel kan in België strafrechtelijk worden 
vervolgd als ‘hulp aan irreguliere migratie’, tenzij de hulp werd verleend om ‘voornamelijk humanitaire 
redenen’. Dit begrip is vaag en creëert rechtsonzekerheid voor hulpverleners. Organisaties en 
vrijwilligers die noodhulp bieden aan transitmigranten, mogen niet worden geïntimideerd met een 
dergelijke vervolging.  

Myria beveelt aan om het begrip ‘voornamelijk humanitaire redenen’ van artikel 77 
Vreemdelingenwet inhoudelijk te verhelderen en erg omzichtig om te springen met de verbalisering 
en de vervolging van hulp zonder winstoogmerk. 
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In 2017 richtte een collectief van ngo’s de Humanitaire Hub op in de Brusselse Noordwijk. De hub 
biedt transitmigranten onder meer sociale en juridische dienstverlening en medische en 
psychologische hulp en staat hen bij in de tracing van gezochte familieleden. Sinds eind 2017 kunnen 
deze migranten ook terecht in het nachtopvangcentrum Porte d’Ulysse. Transitmigranten in de 
Belgische kuststreek kunnen zich voor voedsel en onderdak tot de kerk aan de haven van Zeebrugge 
wenden. 

Deze lokale initiatieven kunnen het fenomeen transitmigratie echter niet structureel aanpakken. De 
hulp die zij bieden is inherent tijdelijk en afhankelijk van beperkte middelen en het engagement van 
individuen. Bovendien bestaat het risico dat transitmigranten er niet steeds accurate en neutrale 
informatie ontvangen. 

Myria raadt aan om de humanitaire Hub in Brussel te consolideren. De overheid dient in te staan voor 
de financiering en de organisatie van en het toezicht op dit collectief, in nauwe samenwerking met 
het Burgerplatform en de gespecialiseerde ngo’s. Ook in de andere regio’s moet de oprichting van een 
hub met basisdienstverlening worden overwogen. 

Myria beveelt aan om in straathoekwerk te investeren om (kwetsbare) transitmigranten op te sporen 
en te informeren en ook voldoende plaatsen te voorzien in daklozenopvangcentra. 

Focus op niet-begeleide minderjarigen 

Ten slotte besteedt deze Myriadoc bijzondere aandacht aan de positie van niet-begeleide 
minderjarige transitmigranten in België. Deze kwetsbare groep koestert vaak een sterk wantrouwen 
ten aanzien van overheden en middenveldorganisaties. Via smokkelaars en medereizigers ontvangen 
velen onder hen verkeerde informatie over hun rechten en mogelijkheden. Soms lopen deze jonge 
transitmigranten een risico op economische uitbuiting na aankomst in het VK. Zij moeten dan ook 
proactief worden begeleid en opgevangen op een manier die is aangepast aan hun situatie en leeftijd. 

Zoals andere personen in onwettig verblijf, kunnen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
(NBMV) in België worden gecontroleerd en aangehouden door de politie. De politiediensten zijn wel 
verplicht om gecontroleerde personen te signaleren aan de Dienst Voogdij indien zij niet-begeleid en 
vermoedelijk minderjarig zijn. 

Een minderjarige kan in bepaalde gevallen worden overgebracht naar een gesloten centrum, omdat 
hij bijvoorbeeld zichzelf meerderjarig heeft verklaard en de politie geen vermoeden van 
minderjarigheid heeft geuit. Op basis van een latere leeftijdstest kan de minderjarigheid dan alsnog 
worden vastgesteld. 

Gezien de jonge leeftijd van de gemiddelde transitmigrant, beveelt Myria aan dat de politie bijzonder 
aandachtig is voor mogelijke minderjarigheid, ook wanneer een jongere dit niet zelf aangeeft. Bij de 
minste twijfel moet de jongere als minderjarige behandeld worden en zou deze niet opgesloten 
mogen worden in een cel of een gesloten centrum. 

In een eerste fase verblijven (vermoedelijke) NBMV in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) 
van Fedasil. De eerste dagen worden zij er grotendeels afgesloten van hun vroegere leefwereld en 
mogen ze bijvoorbeeld geen contact hebben met externen. Deze strikte regels worden opgelegd ter 
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bescherming van de NBMV, maar staan vaak in schril contrast met de realiteit die zij tot dan toe 
hebben gekend, bijvoorbeeld als ze voorheen ‘in transit’ hebben geleefd. Volgens bepaalde cijfers 
verdween in 2017 en 2018 meer dan 50% van de NBMV uit deze opvangcentra. 

Verdwijningen vinden vaak plaats tijdens de eerste drie dagen van het verblijf, nog vóór een voogd 
werd aangesteld. Bij gebrek aan een voogd en – na verdwijning uit het opvangcentrum – aan 
professionele, sociale begeleiding ontvangen deze NBMV vaak onvolledige of foutieve informatie over 
hun perspectieven in België. 

Myria beveelt aan om een traject uit te denken en een werkwijze te hanteren die het aantrekkelijk 
maakt voor de transit-NBMV om zich in het opvangnetwerk te integreren. Daarnaast pleit Myria voor 
duidelijke cijfers over het aantal verdwijningen uit de OOC, de duur van het verblijf en het profiel van 
deze NBMV. 

Myria beveelt aan dat de aanstelling van een voogd door Dienst Voogdij prioritair gebeurt na de 
melding van een NBMV met een transitprofiel. Gelet op de hoge verdwijningscijfers is het aangewezen 
dat deze voogden steeds specifiek opgeleid zijn om aanklampend te werken met de transit-NBMV. 

 


