
Visa aangevraagd in het kader van gezinshereniging worden vaker geweigerd

Meer cijfers? 

Deze Myriatics verschijnt samen met het jaarverslag  
Migratie in cijfers en in rechten 2016. 

Meer informatie over de migratiemotieven, legale immigratie, regularisaties, 
detentie en terugkeer of de asielstromen? 

Ontdek het volledige verslag op www.myria.be

De visa voor meer dan drie maanden (visa D) worden 
voornamelijk afgeleverd voor gezinshereniging (45%), 
studieredenen ( 29%) en professionele redenen (13%). 

In 2015 werden er 26.088 visa voor lang verblijf 
afgeleverd door België aan derdelanders. 

Voor alle motieven samen werden 20% van de visa 
voor lang verblijf geweigerd in 2015. Het aandeel 
weigeringen betreft 40% wanneer het gaat over 
gezinshereniging met een Belg of een EU-burger 
en 23% wanneer het gaat over gezinshereniging met 
een derdelander.
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De meeste legale migraties naar België komen uit landen  
van de Europese Unie (64%)
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Voor de legale migraties naar België in 2014 
waren Roemenië, Frankrijk en Nederland de 
voornaamste landen van herkomst.

In 2014 werden 128.465 legale immigraties 
van vreemdelingen geregistreerd. Dat is dubbel 
zoveel dan in 2000 en 3 keer meer dan in 1986.

De legale immigratie omvat de personen die nieuw 
worden ingeschreven op het Belgische grondgebied, 
inbegrepen de personen die een statuut van 
internationale bescherming genieten.

Asielzoekers van wie de procedure nog loopt, 
worden afzonderlijk geteld, bij de asielinstroom.

Legale immigraties



De asielstromen zijn een weerspiegeling van de grote conflicten in de wereld
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De Syriërs, Irakezen en Afghanen vertegen-
woordigden 70% van alle asielzoekers in België 
in 2015.

Asielstroom

In 2015 hebben 38.990 personen een eerste 
asielaanvraag ingediend in België. Dat is 3 keer 
meer dan in 2014 maar wel minder dan in 2000.
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Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke 
openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt de 
rechten van vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en 
mensensmokkel. 

Myria wil cijfers rond migratie in België toegankelijk maken 
en ervoor zorgen dat iedereen ze makkelijk begrijpt en kan 
gebruiken.

Voor meer informatie: 

•  Migratie in cijfers en in rechten 2016

• Myriatics #1, Asielcrisis van 2015 : cijfers en feiten

• Myriatics #2, Immigrant, vreemdeling, Belg van vreemde 
origine: over wie hebben we het nu eigenlijk?

• Myriatics #3, Nieuwe migraties uit Oost-Europa: focus op de 
Roemenen, Polen en Bulgaren

11.281 personen hebben het grondgebied verlaten in 
2015. 1.113 van hen deden dit op eigen houtje, 4.274 
werden begeleid bij hun vrijwillige terugkeer, 4.245 
werden gerepatrieerd en 1.649 werden teruggedreven.

Ook het aantal beveiligde vluchten en 
verwijderde personen is in 2015 hoger 
dan in 2014:

66% van alle administratieve aanhoudingen leidden 
tot de aflevering van een nieuw bevel om het 
grondgebied te verlaten, waarvan 1 op 5 samenging 
met een beslissing tot vasthouding (goed voor 13% van 
alle aanhoudingen). 

• 25 vluchten: 2,8 keer meer dan in 2014
• 154 personen: 1,5 keer meer dan in 2014

In 2015 werden 1.396 personen geregulariseerd: 3 keer 
minder dan in 2012 en 7 keer minder dan in 2011.

In 2015 hebben slechts 14% van de regularisatie-
beslissingen geleid tot een machtiging tot definitief 
verblijf, tegen 47% in 2014.

De regularisaties (humanitaire en 
medische) zijn sterk gedaald

In 2015 hebben meer vreemdelingen  
het Belgische grondgebied vrijwillig  

of gedwongen verlaten 

Er werden 24.137 administratieve 
aanhoudingen van vreemdelingen 

geregistreerd in 2015
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