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Myria publiceert nieuw migratierapport
Myria, het Federaal Migratiecentrum, heeft als onafhankelijke openbare instelling drie wettelijke
opdrachten: waken over de grondrechten van vreemdelingen, informeren over de aard en de omvang van
de migratiestromen, en stimuleren van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Met zijn rapport
Migratie in cijfers en in rechten koppelt het cijferanalyses van de migratierealiteit aan juridische analyses
van het migratiebeleid. Myria netwerkt op nationaal en internationaal niveau en verleent juridisch advies in
individuele dossiers.
1.875 vragen aan Myria in 2018
De medewerkers van Myria verwerkten in 2018 in totaal 1.875 individuele vragen van vreemdelingen of
wie hen bijstaat over hun rechten. Liefst 94% van de personen die een beroep deden op Myria komen van
buiten de EU. De inzichten uit die dossiers geven Myria de voeling met het terrein die nodig is om meer
structurele beleidsadviezen en -aanbevelingen te ontwikkelen. Zo pleitte het recent nog voor meer
transparantie rond humanitaire visa voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en bundelde het een
aantal essentiële aanbevelingen in een verkiezingsmemorandum.
Migratie in cijfers…
In zijn nieuwe rapport belicht Myria deze tendensen:
-

-

-

-

-

-

België registreerde in 2017 139.815 immigraties van vreemdelingen terwijl er 81.825
vreemdelingen emigreerden. Dat levert een migratiesaldo op van 57.990 vreemdelingen.
Roemenië staat op de eerste plaats en laat traditionele herkomstlanden als Frankrijk, Nederland
en Italië achter zich. Met bijna 6.000 immigraties vervolledigt Syrië de top 5.
Het aantal personen die Belg worden blijft relatief stabiel: 36.129 nieuwe Belgen in 2018.
Opmerkelijk is dat het aandeel vrouwen al enkele jaren daalt en lager ligt dan het Europese
gemiddelde.
19.038 mensen vroegen in 2018 asiel aan in België. Dat is een kwart meer dan in 2017. Een derde
van alle asielaanvragen kwamen van Syriërs en Palestijnen. Gemiddeld zijn 52,5 % van de
beslissingen positief.
Na een historisch laagtepunt in 2016 is het aantal regularisaties de laatste twee jaar aan het
stijgen: tussen 2016 en 2018 verdubbelde het bijna. Vooral de Armenen, Kosovaren en Russen
kenden een forse stijging. Toch blijven die cijfers relatief laag.
Gezinshereniging was in 2017 het motief voor 34% van alle eerste verblijfstitels aan vreemdelingen
die naar België immigreerden: 35.273 titels. In hetzelfde jaar gingen 16.793 eerste verblijfstitels
naar in België geboren kinderen van vreemdelingen. 8% van de gezinsherenigingen in 2017 was
met een erkende vluchteling of een subsidiaire beschermde, goed voor 4.093 eerste verblijfstitels.
1.757 daarvan waren Syriërs (43%).
Jaar na jaar groeit het aantal buitenlandse zelfstandigen. In 2017 waren 120.012 buitenlandse
zelfstandigen aangesloten bij de RSVZ. De overgrote meerderheid (83%) zijn EU-burgers. De
Roemenen staan afgescheiden op kop: hun aantal was in 2017 liefst 16 keer hoger dan in 2005.
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… en in rechten
Van privacy-issues bij de invoering van het ETIAS-reisinformatiesysteem over discriminerende
inkomensvoorwaarden voor personen met een handicap bij gezinshereniging tot incoherenties in de
uitoefening van de discretionaire bevoegdheid bij regularisatiebeslissingen: Myria buigt zich in zijn
jaarrapport over de belangrijkste beleids- en rechtspraakontwikkelingen van het voorbije jaar. Het toetst
het gevoerde beleid daarbij consequent aan het respect voor de grondrechten. Het rapport gaat ook dieper
in op het economische migratiebeleid. Myria maakt ook een eerste overzicht van de omzetting van de
singlepermitrichtlijn in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.
Detacheringen naar België: nieuwe migratie- en mobiliteitspatronen
In de eengemaakte Europese arbeidsmarkt wint de tijdelijke detachering van arbeidskrachten van de ene
lidstaat naar de andere enorm aan belang. Zo verdubbelde het aantal gedetacheerde werknemers en
zelfstandige dienstverleners in België in tien jaar tijd tot 230.000 personen in 2018. Het maatschappelijk
debat en de media focussen vaak op de strijd tegen fraude en sociale dumping. In een externe bijdrage
brengen onderzoekers Dries Lens en Ninke Mussche van de Universiteit Antwerpen de diversiteit van het
fenomeen, de oorsprong en de snelle evoluties in kaart.

Een nieuw paradigma voor het Europees asielmodel?
Het Europees asielmodel impliceert afspraken tussen de lidstaten en een zekere solidariteit over wie de
verantwoordelijkheid opneemt voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming. Die
solidariteit verdeelt de Europese Unie. Tegelijk lijkt er een heuse paradigmawissel aan de gang. Zo focussen
de voorbije jaren een resem Europese beleidsmaatregelen meer en meer op het inperken van de
‘irreguliere’ instroom van asielzoekers naar de EU en het uitbesteden of externaliseren van
asielverantwoordelijkheden naar landen buiten de EU.
In een nieuwe Myriadoc die tegelijk met het jaarverslag wordt gepubliceerd, analyseert Myria de ruimere
ontwikkelingen die onmiskenbaar ook de Belgische migratierealiteit mee vormgeven. Het pleit ervoor om
duidelijk praktijken van pushbacks af te wijzen en hoog in te zetten op legale toegangswegen voor mensen
die bescherming nodig hebben. Myria drukt op een aantal fundamentele beginselen die altijd voorop
zouden moeten staan bij de externe dimensie van het Europese asielbeleid.
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Het Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijk openbare instelling met drie wettelijke opdrachten: de overheden
informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen, de grondrechten van vreemdelingen beschermen en de strijd
tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren. Het is ook de onafhankelijke component van het mechanisme van
Nationaal Rapporteur mensenhandel. Het Federaal Migratiecentrum is een van de twee instellingen die in maart 2014 de
bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, samen met Unia, het
Interfederaal Gelijkekansencentrum. Op 16 maart 2015 trad François De Smet in dienst als eerste directeur van het Federaal
Migratiecentrum. Die samenwerking werd op 19 maart 2019 stopgezet. Daarop nam Koen Dewulf de leiding over tot de raad
van bestuur een nieuwe directie benoemt.
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