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1. Myria in actie

In 2017 ontving Myria 1.236 individuele verzoeken van 
vreemdelingen met vragen over hun rechten. Myria 
publiceerde zijn Myriatics en Myriadocs, waaronder voor 
de eerste keer een Myriadoc over detentie en verwijdering. 
Myria werd ook partner van UNHCR om vluchtelingen te 
helpen met hun recht op gezinshereniging.

Inleiding: grondrechten 
zijn ‘non-negotiable’

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen 

of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen”. Sinds 2017 en de zogenaamde ‘Soedan-affaire’ 

is artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens wijd bekend. In dit rapport gaat Myria 

uitgebreid in op deze periode en doet voorstellen om 

in de toekomst de eerbiediging van dit grondrecht te 

waarborgen op het terrein.

Myria gaat uitgebreid in op het recht op een gezinsleven, 

dat sinds enkele jaren onder druk staat. Het leek 

ons belangrijk om dit recht grondig te analyseren, 

aangezien het nog steeds het belangrijkste wettige 

migratiekanaal is.

Ten slotte heeft Myria zich, naast zijn juridische analyses, 

ingespannen om de talrijke migratiestatistieken 

eenduidiger weer te geven. We hopen met deze objectieve 

en bruikbare analyse  bij te dragen aan een beter beheer 

van de migratie. 

François De Smet, directeur 

Individuele dossiers
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Nieuwe vragen

2. Migratie in België

56% van de immigranten is afkomstig 
uit een land van de EU-28

Immigratiestromen naar België 

Verblijfsmotieven van onderdanen van derde landen

136.327 immigraties van 
vreemdelingen geregistreerd in de 
loop van 2016 

53.096 eerste verblijfstitels werden in 2016 
uitgereikt aan onderdanen van derde landen
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Evolutie laatste 5 jaar

 ■ Het belangrijkste motief voor afgelever-
de verblijfstitels blijft gezinshereni-
ging (50% in 2016). 

 ■ Het aantal uitgereikte eerste titels om  
humanitaire redenen is gedaald  
(12%  1%).

 ■ Het aantal eerste titels uitgereikt na 
toekenning van het statuut van 
vluchteling of subsidiaire bescher-
ming  is gestegen van (5%  17%).

 ■ Belangrijke veranderingen bij nationa-
liteiten van de begunstigden: Syriërs 
en Irakezen thans in de top 5 in 2016.

  Famiale redenen
  Vluchtelingenstatuut en subsidiaire bescherming
  Studieredenen
  Bezoldigde activiteiten
  Humanitaire redenen
  Andere
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3. Toegang tot het grondgebied 

Europa
 ■ De relocalisatie- en hervestigingsprogramma's die na de migratiecrisis werden ingevoerd en waaraan België deelneemt, 

werden voortgezet. Het aantal hervestigde personen ligt onder de voorziene aantallen en de Commissie heeft een 
inbreukprocedure ingeleid tegen drie lidstaten (Hongarije, Slowakije en Polen).

 ■ De uitbesteding van het grensbeheer, met name via de overeenkomst tussen de EU en Turkije en de samenwerking 
met Libië, heeft in 2017 vragen opgeworpen, onder meer over de eerbiediging van de grondrechten.

 ■ IT-systemen voor grensbeheer werden onderworpen aan nieuwe voorschriften (EES) of voorgestelde verordeningen 
(ETIAS, EURODAC, VIS, EU-LISA, interoperabiliteit).

 ■ De herinvoering van interne grenscontroles werd in verschillende lidstaten verlengd (Oostenrijk, Duitsland, Zweden, 
Denemarken, Noorwegen, Frankrijk).

 ■ In maart 2018 deed de Commissie een nieuw voorstel voor de hervorming van de visumcode.

België 
 ■ De Belgische PNR wet (Passenger Name Record), aangenomen in 2016, leidde tot de goedkeuring van verschillende 

koninklijke besluiten.
 ■ Het artikel van de vreemdelingenwet met betrekking tot de weigering van de toegang tot het grondgebied, werd 

gewijzigd.
 ■ De afgifte van visa aan imams gaf aanleiding tot parlementaire debatten en verschillende arresten van het Hof van 

Justitie. Deze bevestigden dat DVZ en de minister van Buitenlandse Zaken in deze over een discretionaire bevoegdheid 
beschikken.

 ■ Gezinsleden van EU-burgers die onderdanen van derde landen zijn, krijgen nu in principe een visum C (kort verblijf ) 
en geen visum D (lang verblijf ).

 ■ Myria publiceerde in april 2017 een analyse van de situatie van verstekelingen (Myriadocs #3).

Myria volgt de actualiteit en wijst op de uitdagingen inzake grondrechten

 ■ Oftewel 2 keer meer dan in 2016 en bijna 
3 keer meer dan in 2015

 ■ Aandeel visa kort verblijf en lang verblijf is 
omgekeerd (gevolg van het arrest van het 
Hof van Justitie van 7 maart 2017)

186.768 irreguliere grensover-
schrijdingen  in Europa in 2017

 ■ Of 52% minder dan in 2016 (387.739)
 ■ Waarvan 172.362 via de Middellandse Zee 

(92%)

3.119 overlijdens of verdwijningen 
in de Middellandse Zee in 2017

 ■ 63% minder dan in 2016 (5.082)
 ■ Een zeer groot aantal vergeleken met het hoge 

aantal aankomsten (1.67 op 100 aankomsten)

2.361 toegestane humanitaire 
visa in 2017 

Beslissingen visa lang verblijf

Visa kort verblijf (225.096) 

Visa lang verblijf (37.823) 

Beslissingen visa kort verblijf

Middellandse Zee

Humanitaire visa in België

Toegang tot het grondgebied in België: visa C en D

Positieve beslissingen
84% (188.558)

Positieve beslissingen
82% (30.936)

Negatieve beslissingen
16% (36.538)

Negatieve beslissingen
18% (6.887)
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262.919 genomen 
visabeslissingen in 
2017

 ■ Ongeveer 85% had betrek-
king op visumaanvragen 
voor kort verblijf (minder 
dan 3 maanden)

 ■ Visumweigeringen varië-
ren afhankelijk van de 
reden voor het gevraagde 
visum en de nationaliteit 
van de aanvragers.

 Positief
  Negatief

 Positief
  Negatief

toho
Zone de texte 
38%
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4. Internationale bescherming

15.373 personen vroegen internationale 
bescherming aan in België in 2017

54,5% van de definitieve beslissingen 
leidden tot de toekenning van de 
internationale beschermingsstatus aan 
13.833 personen:

Syriërs blijven de eerste nationaliteit 
onder aanvragers van internationale 
bescherming

Het aantal intrekkingen is de  
afgelopen jaren toegenomen:  
239 beschermingsstatussen  
ingetrokken of opgeheven in 2017:
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Syriërs

Afghanen

Palestijnen

Guineeërs 

Albanezen

Eritreeërs

Congolezen (DRC) 

Irakezen

Turken

Georgiërs

 ■ Dit cijfer ligt in de buurt van dat van 2016 
(14.670)

 ■ 61% minder dan tijdens de piek van 2015 
(39.064)

 ■ 10.933 erkende vluchtelingenstatussen
 ■ 2.900 subsidiaire beschermingsstatussen 

toegekend

 ■ 2 keer meer dan in 2016 (114) 
 ■ 4 keer meer dan in 2015 (59)

Myria beveelt aan:
 ■ Hoorrecht voor de afgifte van elk BGV;

 ■ Grondig onderzoek van het risico op slechte behandelingen vóór de beslissing tot verwijdering;

 ■ Bindend advies van het CGVS over het risico op slechte behandelingen;

 ■ Automatisch opschortend beroep bij de RvV als het risico op slechte behandelingen wordt ingeroepen.

Art. 3 van het EVRM: de verplichting om het risico op slechte behandelingen 
te analyseren vóór de verwijdering

 ■ Françoise Tulkens: "Het is gewoon een kwestie van respect voor de universele menselijke waardigheid dat ons 
onderscheidt van barbarij".

 ■ Myria stelt vast dat de vreemdelingenwet geen systematische procedure voorziet die een zorgvuldige toepassing van 
het non-refoulement beginsel toelaat.

toho
Barrer 

toho
Zone de texte 
vóór elke beslissing tot verwijdering;

toho
Zone de texte 
als dat advies bestaat;
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5. Focus: recht op een gezinsleven

Nationaliteit 2010 2016 Evolutie 2010-2016
Roemenië 3.063 4.564 x1,5 
Nederland 3.947 4.310 x1,1 
Marokko 7.816 3.727 x0,5 
Frankrijk 3.046 3.576 x1,2 
Polen 2.804 2.242 x0,8 
Syrië 212 2.198 x10,4 
Bulgarije 1.771 1.834 x1
Spanje 1.752 1.760 x1
Italië 1.329 1.748 x1,3 
Indië 864 1.302 x1,5 
Andere 26.128 23.667 x0,9 
Totaal EU 22.186 24.603 x1,1 
Totaal niet-EU 30.546 26.325 x0,9 
Totaal 52.732 50.928 x1

40%

31%

27%

2%

2016

  Descendenten geboren in België    
  Descendenten geboren in het  

 buitenland     
   Echtgenoten      

  Ascendenten en anderen

 Actief (werknemer en zelfstandige)   
 Werkzoekenden   
 Leefloon  
 Andere

6%6%

46%

42%

2014

31%

201162%

6%

Socio-economische positie van de personen 
op arbeidsleeftijd met een verblijfstitel 
om familiale redenen, voor het eerst 
ingeschreven in het Rijksregister in 2010

Eerste verblijfstitels voor familiale redenen

Visa

Impact van de hervormingen van 2011:
 ■ daling van GH met Belgen
 ■ daling van GH van Turken en 

Marokkanen

Vaststelling
Geen effectieve internationale bescherming 
zonder eerbiediging van het recht op 
gezinsleven van erkende vluchtelingen 
en subsidiair beschermden  ➞ Focus op  
5 actuele thema’s !

 ■ 43% van de visa lang verblijf in 2017 = om familiale redenen
 ■ Visa voor familieleden van burgers van derde landen: groot aandeel van landen van oorsprong 

van asielaanvragers 

1. Obstakels bij indiening aanvraag gezinshereniging
Er is geen mogelijkheid om de aanvraag in te laten dienen door de begunstigde zelf van internationale 
bescherming in België, dit terwijl de familieleden vaak ernstige moeilijkheden ondervinden om de aanvraag in te 
dienen bij de Belgische diplomatieke post. 

➜ Myria is sinds april 2017 partner van UNHCR
 ■ 3.259 eerste verblijfstitels werden in 2016 afgeleverd aan familieleden 

van begunstigden van internationale bescherming (inbegrepen hun 
kinderen geboren in België)

	 ➞ Top 4: Syrië, Irak, Palestina en Afghanistan
 ■ Sterk uiteenlopende weigeringscijfers visa gezinshereniging met 

derdelanders 
	 ➞ Syriërs 7%  Guineeërs/Eritreeërs/Somaliërs: 45%

Gezinshereniging met erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden  

Gezamenlijke nota 
UNHCR-Myria  

hierover verschijnt 
binnenkort !

50.928 eerste 
verblijfstitels  
werden in 2016 
afgegeven om 
familiale redenen
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Bescherming gezinsleven in het kader van Dublin
 ■ Families op de vlucht worden vaak onderweg van elkaar gescheiden, en dit is ook vaak het geval binnen de Europese 

Unie. Myria verzamelde voor de eerste keer cijfers rond de Dublinoverdrachten om familiale redenen. Hieruit blijk 
dat  slechts een beperkt aantal familieleden wordt herenigd in het kader van Dublin. 

 ■ In een externe bijdrage analyseert Petra Baeyens, beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het juridische 
kader van gezinshereniging binnen de Dublin III-verordening, de relevante rechtspraak en praktijk van 
DVZ. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de niet-begeleide minderjarige asielzoekers, de meerderjarige 
asielzoekers, de afhankelijkheidsclausule en de discretionaire bepalingen.

Indien de familieleden reeds in België zijn, kunnen deze in de meeste gevallen hun aanvraag gezinshereniging 
niet bij de gemeente indienen. De interpretatie van de “buitengewone omstandigheden” is beperkt en onduidelijk (die 
een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar de aanvraag bij de diplomatieke post in te dienen, onmogelijk of 
bijzonder moeilijk maken). Dit brengt in veel gevallen langdurige scheidingen van families mee.

2. Humanitaire overwegingen in het kader van gezinshereniging
Myria stelt vast dat DVZ, in het kader van de procedure gezinshereniging, weinig ruimte laat voor individuele beoordeling 
en het in rekening nemen van humanitaire overwegingen of situaties van overmacht. Vanaf het ogenblik dat de 
wettelijke voorwaarden voor de gezinshereniging strikt genomen niet vervuld zijn, verwijst men door naar de 
humanitaire visumprocedure. Zo wordt de zaak onttrokken aan elke gebonden bevoegdheid, en gelden er zeer 
lange behandelingstermijnen, met een uiterst onzekere uitkomst. De ruime discretionaire bevoegdheid beperkt 
ook de controlemogelijkheden door de rechter. 

3. NBMV die 18 jaar worden tijdens of net na de asielprocedure
De mogelijkheid van NBMV om hun ouders te laten overkomen, hing in grote mate af van de snelheid van de asielprocedure. 
Het arrest van het Hof van Justitie van 12 april 2018 zou daar verandering in moeten brengen: het bepalende ogenblik 
om als “alleenstaande minderjarige” te worden gekwalificeerd in het kader van de gezinsherenigingsrichtlijn, 
is het ogenblik van de indiening van de asielaanvraag. DVZ paste vervolgens zijn praktijk aan, maar er blijven nog 
vele onduidelijkheden rond de toepassing van het arrest.

4. Vereiste documenten in het kader van gezinshereniging
Myria stelt vast dat in de praktijk het gebrek aan documenten al te vaak een obstakel vormt voor de gezinshereniging. 
Het verkrijgen van documenten impliceert immers vaak een contact met de autoriteiten van het herkomstland, hetgeen 
uitermate delicaat kan zijn. Myria analyseert hierbij de concrete toepassing van het wettelijk ingebouwde cascadesysteem, 
indien officiële documenten die de familiebanden aantonen, ontbreken. Zowel uit de beslissingen van DVZ, rechtspraak 
van RvV als de praktijk bij de indiening van de aanvraag bij de ambassades, blijkt dat dit systeem onvoldoende benut 
wordt. Myria onderzoekt verder de geloofwaardigheid die toegedicht wordt aan de verklaringen over de gezinsbanden 
tijdens de asielprocedure, de toepassing van het principe van het voordeel van de twijfel en de bewijsstandaard.  

5. Leeftijdstesten in het kader van gezinshereniging
Sinds 2017 twijfelt DVZ veel vaker over de leeftijd van een minderjarig kind dat zich wenst te herenigen met zijn familieleden 
in België. DVZ gaf dan instructie tot een leeftijdstest (bottest) van het kind, uitgevoerd door een arts in het buitenland. 
De betrouwbaarheid daarvan was erg onzeker. In maart 2018 besliste DVZ geen gebruik meer te maken van deze 
testen. Gedurende een jaar werd echter het recht op gezinshereniging voor vele kinderen ondertussen ontzegd op 
basis van deze testen. Inzake toekomstige dossiers rijst de vraag hoe DVZ zal omgaan met een twijfel over de leeftijd: 
een weigering puur op basis van het gebrek aan- of het niet weerhouden van de akte die de leeftijd aantoont, 
brengt het recht op gezinsleven ernstig in het gedrang.
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Myria beveelt aan:
 ■ Indiening aanvraag door de begunstigde van internationale bescherming zelf mogelijk maken;

 ■ Indiening aanvraag door familieleden in België mogelijk maken: naast discretionaire beoordeling van ‘buitengewone 
omstandigheden’, ook criteria in de regelgeving invoeren + maximumtermijn beoordeling;

 ■ Bindende standaardprocedure in de regelgeving met oog op systematische beoordeling van individuele verzoeken 
in kader van artikel 8 EVRM en artikel 17 gezinsherenigingsrichtlijn (in rekening nemen humanitaire overwegingen);

 ■ Spoedige overgangsmaatregelen na het arrest van het HvJ om het recht op gezinshereniging  te waarborgen voor ouders 
van NBMV die meerderjarig werden te waarborgen;

 ■ Inzake de vereiste documenten: voordeel van de twijfel en lage bewijsstandaard toepassen, geloofwaardigheid toedichten 
aan verklaringen tijdens asielprocedure inzake familiebanden, vormingen voor diplomaten en privéfirma’s, wettelijk 
cascadesysteem ruimer toepassen en uitbreiden naar documenten die geen betrekking hebben op de gezinsbanden,… 
(zowel op niveau beslissing, als bij indiening op ambassade);

 ■ Inzake twijfel over de leeftijd van de aanvrager: wettelijke bepaling invoegen zodat een weigeringsbeslissing niet louter kan 
gebaseerd worden op gebrek aan officiële documenten, uitbreiding cascadesysteem, multidisciplinair evaluatiesysteem 
inbouwen,…;

 ■ Wijziging van de regelgeving zodat, voor nader te bepalen categorieën of in behartenswaardige situaties, een verblijfsrecht 
mogelijk wordt voor ouder(s) van kinderen-derdelanders (zoals voor ouders van kinderen met een verblijfsstatuut op 
basis van een humanitaire of medische regularisatie of in het kader van een duurzame oplossing, en zoals voor ouders 
van begeleide erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden);

 ■ Transversale bepaling opnemen die alle actoren verplicht om bij elke beslissing, die het kind (direct of indirect) aanbelangt, 
rekening te houden met het belang van het kind;

 ■ In de wet een bescherming van het kind tegen uitwijzing te voorzien, vanaf het ogenblik dat de ouders de wens hebben 
uitgedrukt om hun kind in te schrijven, en dit tijdens de gehele procedure van de vaststelling van de afstamming (inclusief 
een eventueel onderzoek en beroepsprocedure);

 ■ Ten aanzien van gemeenten: maatregelen nemen voor snelle afgifte ontvangstbewijs inschrijving.

Belang van het gezinsleven voor ouders en hun kinderen
 ■ Myria stelt vast dat in verscheidene situaties geen recht op gezinshereniging bestaat met een kind in wettig verblijf 

in België, waardoor mogelijk de rechten van het kind in het gedrang komen. Myria denkt onder meer aan de situatie 
van een ouder die een kind begeleidt dat internationale bescherming geniet, of aan ouders van kinderen met een 
verblijfsstatus op basis van een humanitaire of medische regularisatie.

 ■ Myria analyseert ook de instructies van DVZ aan de gemeenten inzake de inschrijving van kinderen geboren in België 
uit niet-Belgische ouders die werd uitgegeven in 2017, samen gelezen met de inwerkingtreding van de wet inzake de 
schijnerkenningen. 

Evolutie van 2005 tot 2013 van de 
huwelijkskeuze onder Belgische inwo-
ners van Marokkaanse en Turkse afkomst
Deze externe bijdrage van onder meer Frank Caestecker 
maakt een kwantitatieve analyse van de gegevens over 
huwelijken in het rijksregister, gecombineerd met de 
gegevens over het opleidingsniveau die beschikbaar zijn 
in de Census van 2011.

Vreemdeling in zijn gemeente
Myria neemt het formalisme van de gemeenten 
onder de loep bij de inschrijving en de registratie van 
afstammings- of huwelijksband van de familieleden, 
eens deze zijn aangekomen in België. Vaak betreffen het 
familieleden die van landen komen waar de legalisatie 
van documenten onmogelijk of tenminste zeer moeilijk 
is. Een (voorlopige) weigering van inschrijving heeft dan 
vaak disproportionele gevolgen voor de familieleden.
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Personen die in 2010 een eerste verblijfstitel verkregen op grond van gezinshereniging, regularisatie, internationale 
bescherming, studies of voor de uitoefening van een bezoldigde activiteit:
➜ een aanzienlijk aantal werkte in 2011
➜ dit aandeel steeg in 2014 (behalve voor personen die in de context van een bezoldigde activiteit kwamen, wiens 

aandeel stabiel bleef)

Recente ontwikkelingen Europa/België
 ■ Hervorming blue-card richtlijn. Vereenvoudiging verhuis naar andere lidstaat zonder volledig nieuwe aanvraag 

verblijf en arbeidsvergunning. 

 ■ De Europese Commissie zal een Europese Arbeidsautoriteit op richten die in 2019 volledig operationeel zal zijn.

 ■ Op 2 februari 2018 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale Staat, de drie gewesten en de 
Duitstalige Gemeenschap met het oog op de gedeeltelijk omzetting van de single permit richtlijn. 

Analyses
 ■ Illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen in België. Bezorgdheid omwille van de talrijke negatieve 

gevolgen die illegale tewerkstelling teweegbrengt.

 ■ Lange wachttermijnen voor inschrijving van EU-burgers en hun familie bij de gemeente in het licht van het vrij 
verkeer van werknemers en richtlijn 2014/54/EU.

Op 53.096 eerste verblijfstitels in 2016 afgeleverd 
aan onderdanen van derde landen, waren er 5.181 
gelieerd aan bezoldigde activiteiten (10%) 

72.000 eerste verblijfstitels aan EU-burgers in 2015: 
40% om familiale redenen en 39% gelieerd aan een 
bezoldigde activiteit

244.000 gedetacheerde werknemers in België in 
2017

6.303 eerste verblijfstitels afgeleverd in 2016 
aan onderdanen van derde landen gelieerd aan 
studieredenen (12% van het totaal)

6. Vrij verkeer, economische migratie en studenten

Myria beveelt aan:
 ■ Om de Dienst Vreemdelingenzaken op te dragen jaarlijks de cijfers te publiceren betreffende de verblijfsmotieven van 

de EU-burgers;

 ■ Aan de gemeenten, om in het licht van de richtlijn 2014/54 de termijnen te respecteren en onmiddelijk een ontvangstbewijs 
voor de inschrijving of een bewijs van de aanvraag tot inschrijving af te leveren;

 ■ Om de inschrijvingsprocedures voor EU-burgers te onderwerpen aan een onderzoek op efficiëntie, zodat ze een minder 
grote belemmering vormen voor het vrij verkeer van personen binnen de EU.

Economische migratie (niet-EU)

Socio-economische positie (EU en niet-EU)

Andere economische migratie (EU en niet-EU)

Vrij verkeer (EU)

Migratie om studieredenen (niet-EU)
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1.853 personen 
geregulariseerd in 2017, 
1.443 in de context van de 
humanitaire regularisatie 
en 410 in de context van 
medische regularisatie

7. Verblijfsregularisatie 

Myria beveelt aan: 
 ■ Duidelijke criteria voor humanitaire regularisatie in de regelgeving, bovenop de discretionaire bevoegdheid;

 ■ Aan de gemeenten: stel duidelijke regels op voor de controles van de woonplaats zonder vreemdelingen in precaire 
situaties te straffen;

 ■ 9ter: Respect voor de medische deontologie, verplicht onderzoek door de medische ambtenaar van de patiënt die daarom 
verzoekt, onafhankelijke medische expertise, effectief beroep.

Alle  
procedures  

samen

Humanitaire
redenen           

(Art. 9bis)

Medische  
redenen 

(Art. 9ter)

DR Congo 281 227 16% 54 13%

Armenië 156 111 8% 45 11%

Marokko 150 131 9% 19 5%

Rusland 134 120 8% 14 3%

Guinee 77 61 4% 16 4%

Kameroen 74 63 4% 11 3%

Kosovo 74 45 3% 29 7%

Albanië 70 52 4% 18 4%

Servië 62 58 4% 4 1%

Turkije 47 47 3% 0 0%

Andere 728 528 37% 200 49%

TOTAAL 1.853 1.443 100% 410 100%

 Geregulariseerde personen
 Positieve beslissingen
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251 positieve beslissingen 
in 2017 op een totaal van 2.383 

2.132 251

240

11

Beslissingen inzake 
medische regularisaties 
(Art. 9ter)

 Positieve beslissingen  Negatieve beslissingen     
 Akkoord van verlenging van tijdelijk verblijf
 Akkoord van verlenging van definitief verblijf

 Positieve beslissingen  Negatieve beslissingen     
 Akkoord voor tijdelijk verblijf     
 Akkoord voor definitief verblijf

1.005 positieve beslissingen 
in 2017 op een totaal van 4.543

3.538 1.500

1.003

2

Beslissingen 
inzake humanitaire 
regularisaties (Art. 9bis)

Een beslissing kan meerdere personen betreffen, omdat een aanvraag 
ingediend kan worden voor meerdere personen van eenzelfde familie.

toho
Zone de texte 
1.005
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De belangrijkste nationaliteiten  
die in 2017 de Belgische nationa-
liteit hebben verkregen 

 ■ Marokkanen (11%), Roemenen (6%), 
Nederlanders (4%), Polen (4%) en 
Britten (4%).

 ■ In het algemeen zijn nieuwe Belgen 
uit de EU-28 in de minderheid (29% 
in 2017).

Sinds de hervorming van de 
Belgische nationaliteitwetgeving 
verliest naturalisatie terrein

 ■ Er blijft een sterke achterstand in de 
dossiers: in 2017 waren van de 3.756 
naturalisaties die werden toegekend 
slechts 34 (minder dan 1%) gebaseerd 
op de nieuwe wetgeving.

37.500 personen zijn Belg geworden  in 2017, 
ofwel 15% meer dan in 2016

 Aantal naturalisaties   
 Aantal verkrijgingen van de Belgische nationaliteit (zonder naturalisaties)
 Aantal toekenningen van de Belgische nationaliteit

8. Nationaliteit

Myria beveelt aan: 
 ■ Een specifieke opleiding te voorzien voor de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de dossiers "aanvragen 

Belgische nationaliteit";

 ■ Geen voorwaarden toe te voegen die niet in de regelgeving staan en ontvangstbewijzen af te geven;

 ■ Te zorgen voor een redelijke aanpassing voor personen die het nationaliteitsverklaringsformulier niet kunnen invullen 
of ondertekenen.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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33
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29
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0
9 40

.3
12

35
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22

18
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85 27
.3

85 32
.4

77 37
.4

68

 Geregulariseerde personen
 Positieve beslissingen

Dit is een samenvatting van het rapport Migratie in cijfers en in rechten 2018. Recht op gezinsleven in het gedrang.  
Dit rapport is ook beschikbaar op de website www.myria.be. 
U kan het ook telefonisch bestellen: +32 (0)2 212 30 00, of per email: myria@myria.be

Bronnen: Statbel, DVZ, Eurostat, FOD Buitenlandse Zaken, ONSS, Rijksregister, Kamer van volksvertegenwoordigers,  
Socio-economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
en Unia.



Myria analyseert migratie, verdedigt de 

rechten van vreemdelingen en bestrijdt 

mensenhandel en mensensmokkel. Het 

komt op voor een overheidsbeleid dat 

steunt op feitenkennis en respect voor de 

mensenrechten. Myria is een onafhanke-

lijke openbare instelling.

www.myria.be

Publicaties

Myria is een kennis- en expertisecentrum. 
Met onze publicaties informeren we 
overheid, academische wereld en tal van 
gespecialiseerde instanties over migratie, 
mensenhandel en mensensmokkel. 

 ■ Met dit Jaarrapport Migratie in cijfers en 
in rechten maken we de status op van de 
laatste evoluties in wetgeving en trends, 
en geven we aanbevelingen aan de 
verschillende beleidsniveaus.

 ■ Het rapport Mensenhandel en mensen-
smokkel is een onafhankelijke evaluatie van 
de evolutie en de resultaten van de strijd 
tegen mensenhandel en mensensmokkel. 

 ■ De MyriaDocs presenteren een regelmatige 
thematische analyse van juridische of 
politieke topics.

 ■ Myriatics zijn gebalde demografische 
studies, waarin regelmatig een uitgebreide 
cijferanalyse gebracht wordt. 

 ■ Myriade, een algemene nieuwsbrief, en 
occasionele persberichten waarin we ons 
licht laten schijnen op de snel veranderende 
actualiteit.

informatie over uw rechten;

advies over de volgende stappen in  
uw procedure;

hulp bij het contacteren van de bevoegde  
instanties, uw advocaat of andere specialisten. 

Gratis telefoonnumer:  

0800 14 912
www.myria.be/nl/contact

  

U kan Myria contacteren voor:




