
Griekenland (totaal)
35.052 aankomsten in 2017

Hetzij 80% minder dan in 2016

Top-5 nationaliteiten:
Syrië (46%)
Irak (20%)

Afghanistan (12%)
Pakistan (5%)
Algerije (4%)

83% van de aankomsten zijn mensen afkomstig uit top-
5-landen (Syrië, Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan).

Demografisch ((Januari 2017)
Mannen ➜ 41%
Vrouwen ➜ 22%
Kinderen ➜ 37%

Aankomsten in Europa
2016 ➜ 387.739  

waarvan 362.973 via de Middellandse Zee (94%)              
 2017 ➜ 186.768 

waarvan 172.362 via de Middellandse Zee (92%)

 Italië (totaal) Griekenland (totaal) 
2016 ➜ 181.436 2016 ➜ 176.906
2017 ➜ 119.369 2017 ➜ 35.052

Doden en vermisten op de Middellandse Zee

Jaar Totaal Middellandse Zee Centrale Middellandse Zee  
(Italië)

Oostelijke Middellandse Zee 
(Griekenland)

2016 5.082  
(1,31 op 100 aankomsten)

4.579  
(2,52 op 100 aankomsten)

434  
(0,25 op 100 aankomsten)

2017 3.119  
 (1,67 op 100 aankomsten)

2.834  
(2,37 op 100 aankomsten)

62  
(0,18 op 100 aankomsten)

Middellandse Zee: aankomsten, doden en vermisten in 2017
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Italië (totaal)
119.369 aankomsten in 2017

Hetzij 52% minder dan in 2016

Top-5 nationaliteiten:
Nigeria (16%)
Guinee (9%)

Bangladesh (9%)
Ivoorkust (89%)

Mali (6%)

16%  van de aankomsten zijn mensen afkomstig 
uit top-5-landen (Syrië, Irak, Afghanistan, Nigeria, 

Pakistan).

Demografisch ((Januari 2017)
Mannen ➜ 74%
Vrouwen ➜ 11%
Kinderen ➜ 15% Spanje

28.707 aankomsten in 2017
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Totaal aantal visumbeslissingen genomen in 2017

De visa afgegeven door België 

Waarover gaat het?

Om toegang te krijgen tot het Belgisch grondgebied, 
moeten de onderdanen van sommige landen in 
het bezit zijn van een visum. Er bestaan twee 
visumtypes

 ■ Visa voor kort verblijf (visa C) voor een periode 
van maximum 90 dagen;

 ■ Visa voor lang verblijf (visa D), die worden 
afgegeven voor een duur van meer dan 90 dagen.   

Visumaanvragers

Doorgaans moeten de onderdanen van de meeste derde 
landen over een visum beschikken als ze de Belgische grenzen 
willen overschrijden. De onderdanen van de landen van de 
Schengenzone en van de Europese Economische Ruimte 
daarentegen zijn van die verplichting vrijgesteld. Voor een lijst 
van derde landen waarvan de onderdanen van de visumplicht 
vrijgesteld zijn, zie https://bit.ly/2HlJ9Cc.  

Beperkingen 
 ■ De visumdatabase is niet representatief voor alle migranten, 

aangezien de onderdanen van sommige landen  van de 
visumplicht zijn vrijgesteld.

 ■ Visa worden afgegeven om wettelijke motieven. De feitelijke 
redenen waarom personen migreren, zijn soms zeer 
uiteenlopend.

 ■ Het feit dat aan een persoon een visum werd afgegeven, biedt 
geen garantie dat hij het Belgisch grondgebied effectief zal 
betreden. Sommigen bieden zich immers nooit aan om 
hun visum af te halen. De afgifte van een visum betekent 
evenmin automatisch dat de houder de Belgische grens mag 
oversteken. Een visum is een machtiging om zich aan de grens 
aan te bieden, waar een controle wordt uitgevoerd die soms 
tot een terugdrijving of een weigering van effectieve toegang 
tot het grondgebied kan leiden. 

86%

14%

Kort verblijf
225.096

Lang verblijf
37.823
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 ■ Toerisme is het voornaamste motief 
van de door België afgegeven visa 
kort verblijf (36%). Het weigerings-
percentage ligt relatief laag (15%). Dit 
visumtype wordt vooral afgegeven 
aan Chinezen (38%), Congolezen 
(12%), Indiërs (9%) en Russen (8%). 

 ■ Familiebezoeken zijn het motief 
voor 13% van de afgegeven visa 
kort verblijf, voornamelijk aan 
onderdanen van Noord-en Sub-
Sahara Afrika, West-Azië en Europa 
buiten de EU. Visa met dit motief 
worden het vaakst geweigerd (33%), 
in het bijzonder aan onderdanen van 
Congo (DRC), Marokko en Algerije.  

 ■ Visa kort verblijf die om beroeps-
redenen worden afgegeven, 
vertegenwoordigen 11% en hebben 
in de eerste plaats betrekking op 
Indiërs (22%) en Chinezen (20%). 
Ze worden slechts zelden geweigerd 
(6% weigeringen). 

 ■ Van alle beslissingen die 
in 2017 werden genomen 
(262.919), hadden er 
225.096 betrekking op 
een visum kort verblijf, 
ofwel 86%.

 ■ Voor de  grote meer-
derheid (84%) was het 
resultaat positief. 

 Toerisme
 Familiebezoeken 
 Beroepsredenen 
 Studies, stages, conferenties   
 Culturele, kunst-,  
sportevenementen

 Officieel, politiek 
 Andere

Visa afgegeven door België voor kort verblijf in 2017 (Totaal: 188.558)

Percentage geweigerde visa kort verblijf in 2017 volgens het motief 

Aantal toegekende visa C

60.339

44.389

41.950

14.301

25.233

2.202

0

50.000

100.000

150.000

200.000
194.357 189.227

188.604 177.426 185.504

196.596 188.558

2017201620152014201320122011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

36% (68.660)

13% (25.228)

11% (21.397)

8% (14.893)
5% (8.735)
2% (4.217)

24% (45.428)

Visa kort verblijf  - visa C

Context van en beslissingsproces voor visa kort verblijf
 ■ Het Europese visumbeleid reguleert de bevoegdheden van de 

lidstaten voor de afgifte van visa kort verblijf.
 ■ Het visum moet worden afgegeven door de lidstaat die de voornaamste 

reisbestemming van de aanvrager is. 
 ■ Wanneer België geen diplomatieke vertegenwoordiging heeft in het 

land van waaruit de aanvrager wil vertrekken, kan een andere lidstaat 
in de plaats van België een geldig visum afgeven en omgekeerd. 

➜ Eens de toegang tot het grondgebied van de Schengenlanden 
is toegestaan, kan de houder van het visum vrij rondreizen in de 
volledige Schengenzone.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ToerismeFamilie-
bezoeken 

Beroepsredenen Studies, 
…

EvenementenOfficieel, 
politiek 

8%
14%

16% weigeringen, alle motieven
15%

6%

33%

15%
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 Toegekende visa kort verblijf
188.558

Gewijgerde visa kort verblijf
36.538

Visa lang
verblijf
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 ■ De gezinshereniging met een 
derdelander vertegenwoordigt 32% van 
de afgegeven visa en betreft voornamelijk 
Syriërs (18%),  Indiërs (17%),  Irakezen 
(12%) en Afghanen (7%). 18 % van de 
beslissingen die in 2017 werden genomen, 
resulteerden in de weigering van een visum.

 ■ De gezinshereniging met een Belg of 
een Europeaan vertegenwoordigt slechts 
11% van de afgegeven visa en betreft 
voornamelijk Marokkanen (24%). Voor 
dit visumtype is het weigeringspercentage 
bijzonder hoog (38%). 

 ■ Studieredenen komen op de tweede 
plaats, zowel wat de afgegeven  visa (27%) 
als wat het percentage weigeringen (20%) 
betreft. De voornaamste begunstigden 
van dit visumtype zijn de Chinezen, de 
Kameroeners en de Amerikanen.

 ■ Beroepsredenen zijn het motief voor 
17% van de afgegeven visa en het 
weigeringspercentage is zeer laag (1%). 
De Indiërs (45%) zijn de voornaamste 
begunstigden van dit visumtype.

 ■ 14% van alle beslissingen 
die in 2017 werden geno-
men, hadden betrekking 
op een visum lang verblijf.

 ■ Net als voor de visa kort 
verblijf was het resultaat 
voor de grote meerderheid 
(82%) positief.  Dit 
percentage is trouwens al 
verscheidene jaren aan het 
stijgen.  

 Gezinshereniging  met een 
derdelander

 Studies
 Beroepsredenen
 Gezinshereniging met een  
Belg of een Europeaan

 Humanitair   
 Andere 

Visa afgegeven door België voor lang verblijf in 2017 (Totaal: 30.936)

Percentage geweigerde visa in 2017 volgens het motief 

Aantal toegekende visa D

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gezinshereniging  
met een 

derdelander

StudiesGezinshereniging 
met een Belg of 
een Europeaan

Beroeps-
redenen

Humanitair

12% 1%

18% weigeringen, 
alle motieven samen

20%

33%

18%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

11% (3.436)

32% (9.869)

17% (5.138)

27% (8.426)

7% (2.125)

6% (1.949)

Visa lang verblijf  - visa D

0

15.000

30.000

2017201620152014201320122011

27.168

22.995

22.975 23.811

28.771
26.088

30.936

Context en beslissingsproces voor visa lang verblijf 
 ■ Die visa vallen onder de nationale bevoegdheden en kunnen 

bijgevolg enkel worden afgegeven door de Belgische diplomatieke 
en consulaire posten in het buitenland. 

 ■ De ambassades en consulaten mogen de afgifte van een 
aangevraagd visum niet weigeren. 

➜ Wanneer de aanvrager niet aan de voorwaarden voor de afgifte 
van een visum voldoet of wanneer de aanvraag een grondiger 
onderzoek vereist, wordt die aanvraag overgemaakt aan DVZ die 
de beslissing neemt.
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Visa kort verblijf
225.096

Toegekende visa lang verblijf
30.936

Geweigerde  
visa lang 

verblijf
6.887

1.788
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786

355

5.883

150
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Percentage geweigerde visa in 2017 volgens het motief 

Aantal toegekende visa D

Maart 2017
Op 7 maart 2017 heeft het HvJ een arrest gewezen in de 
zogenaamde zaak van de humanitaire visa (HvJ [GK], X en  
X t. Belgische Staat, C-638/16 PPU). Het Hof was van oordeel 
dat het EU-recht (de Visumcode en dus ook het Handvest) 
niet van toepassing was op deze visumaanvraag aangezien 
de Visumcode enkel betrekking heeft op visa van maximum 
90 dagen. Het was de bedoeling van het betrokken gezin 

om asiel te kunnen aanvragen eenmaal het in België was en 
dus om er gedurende een periode van meer dan 90 dagen 
te verblijven. Volgens het Hof valt een dergelijke aanvraag 
dus enkel onder het nationaal recht. Sindsdien geeft DVZ 
een nationaal visum lang verblijf af aan vluchtelingen “op 
uitnodiging” (zie verder).  

In welke gevallen wordt in de praktijk een humanitair visum toegekend?
De redenen waarom een humanitair visum kan worden afgegeven, zijn onder andere: 

 ■ Prangende situaties van diverse aarde (medische 
redenen of een bijzondere situatie voor personen die strikt 
genomen niet aan de voorwaarden voldoen om een visum 
C te kunnen krijgen).

 ■ Vluchtelingen “op uitnodiging”: in dit geval wordt er 
een soort “asielvisum” afgegeven: 

 ■ Aan personen die werden uitgekozen met het oog op 
een hervestiging 

 ➜ België heeft zich er op Europees niveau toe verbonden 
om vluchtelingen op zijn grondgebied te hervestigen. 
In zijn algemene beleidsnota van november 2017 heeft 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie aangegeven 
dat humanitaire visa met name worden afgegeven aan 
de christelijke minderheden in het Midden-Oosten. 
Dit gebeurt in de geest van de Resolutie van de Kamer 
van 29 juli 2017 over de bescherming van religieuze en 
levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika, in 
het Nabije Oosten en het Midden-Oosten, die bepaalt dat 

prioriteit zal worden gegeven aan de hervestiging van de 
meest kwetsbare religieuze minderheden onder directe 
dreiging van vervolging en uitroeiing. www.lachambre.
be/FLWB/PDF/54/1975/54K1975008.pdf

 ■  Bij uitzonderlijke reddingsoperaties (zoals herhaalde 
malen het geval is geweest voor christelijke Syriërs van 
Aleppo). Het gaat om visa die worden afgegeven “in 
opdracht van de staatssecretaris”, maar die vallen niet 
onder de categorie van de personen vallen die voor het 
hervestigingsprogramma werden uitgekozen.  

 ■ De uitgebreide gezinshereniging, voor personen die niet 
in aanmerking kunnen komen voor gezinshereniging in de 
zin van de wet (bijvoorbeeld: meerderjarige kinderen ten 
laste, minderjarige broers/zussen van een NBMV van wie 
de ouders terzelfder tijd een aanvraag tot gezinshereniging 
hebben ingediend, en in sommige gevallen koppels die 
religieus of volgens het gewoonterecht gehuwd zijn).

Maandelijkse evolutie van de humanitaire visa afgegeven 
tussen 1 januari 2015 en 31 december 2017
Vanaf maart 2017 is het aantal visa kort verblijf afgegeven om 
humanitaire redenen sterk gedaald, terwijl het aantal visa lang verblijf 
gestegen is. Dit is een rechtstreeks gevolg van het arrest van het HvJ 
(zie hierboven). 

 ■ Er werden nog 71 humanitaire visa kort verblijf afgegeven tussen 
april en december 2017, maar die hadden geen betrekking meer 
op Syriërs. Het ging meer bepaald om Marokkanen, Congolezen en 
enkele andere nationaliteiten.  

 
Wat zegt de wet? 
 
De Belgische wet vermeldt dit niet uitdrukkelijk en 
voorziet geen specifieke procedure, maar toch kan zowel 
een visum kort of lang verblijf om humanitaire redenen 
worden aangevraagd om naar België te komen. 

 ■ Visa lang verblijf: krachtens zijn bevoegdheden en de 
artikelen 9 en 13 van de Belgische vreemdelingenwet 
kan de staatssecretaris een visum van meer dan drie 
maanden afgeven om humanitaire redenen. Het betreft 
hier een discretionaire bevoegdheid. 

 ■ Visa kort verblijf: de Europese wetgeving over de 
toekenning van visa biedt de lidstaten de mogelijkheid 
om, door toepassing van soepelere regels, een visum kort 
verblijf om humanitaire redenen af te geven.

 ■ Het gaat om visa met territoriaal beperkte geldigheid 
die enkel toegang geven tot het grondgebied van de 
lidstaat die deze heeft afgegeven en niet tot de volledige 
Schengenzone (art. 25, lid 1 a van de Visumcode). De 
Schengengrenscode biedt ook de mogelijkheid om 
aan de grens toegang tot het grondgebied te verlenen 
om humanitaire redenen aan onderdanen van derde 
landen die niet aan een of meer van de normaal vereiste 
voorwaarden voldoen (Verordening (EU) 2016/399, 
art. 6, lid 5, c).

Humanitaire visa 
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Meer nauwkeurige gegevens 
voor 2018 
Het is op dit ogenblik moeilijk 
om de verschillende categorieën 
van personen die een humanitair 
visum voor België krijgen te 
onderscheiden. Er is een wijziging 
van het coderingssysteem aan de 
gang zodat de diplomatieke posten 
de aanvragen van humanitaire 
visa kunnen onderverdelen 
volgens categorieën die de Dienst 
Vreemdelingenzaken aanbiedt:

 ■ Humanitair visum afgegeven in 
het kader van een hervestiging 

 ■ Humanitair visum afgegeven in 
het kader van een uitgebreide 
gezinshereniging

 ■ Humanitair visum afgegeven in 
opdracht van de staatssecretaris

 ■ Humanitair visum afgegeven om 
andere redenen 

Hoe kan die evolutie worden verklaard? 
Voor de sterke stijging van het aantal visa om humanitaire redenen die in 2017 
werd vastgesteld, kunnen diverse redenen worden aangehaald:  

 ■ Het aantal hervestigde vluchtelingen is verdrievoudigd tussen 2016 en 2017, 
meer bepaald wegens de verbintenissen die door België op het gebied 
van hervestiging werden aangegaan. 

 ■ Het aantal humanitaire visa dat werd toegekend in het kader van een  
uitgebreide gezinshereniging is ongetwijfeld eveneens toegenomen. 

 Zie cijfers www.myria.be/nl/cijfers/gezinshereniging 
 ■ Humanitaire visa werden toegekend op instructie van de staatssecretaris.

 ■ Sinds 2015 hebben 887 Syrische christenen een humanitair visum 
ontvangen als onderdeel van een reddingsoperatie (een term die wordt 
gebruikt om te verwijzen naar de acties die door de staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie worden uitgevoerd om humanitaire visa af te geven aan 
christelijke minderheden in Syrië). Myria heeft echter geen jaargegevens 
over deze groep mensen.

 ■ Sinds november 2017 werden humanitaire visa afgegeven als onderdeel 
van de humanitaire corridor (overeenkomst tussen de staatssecretaris 
en de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio, de katholieke kerk en 
andere erkende religieuze gemeenschappen in ons land, om 150 mensen 
een humanitair visum te verlenen). Tot begin april waren al 38 Syriërs in 
dat verband in België aangekomen. De anderen zullen in de loop van 
2018 arriveren.

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

 ■ De verhouding tussen visa kort 
verblijf en lang verblijf keerde om

Beslissingen visa lang verblijf

Aantal humanitaire visa (kort en lang verblijf) 
afgegeven in 2015, 2016 en 2017

Aantal 
hervestigde 
vluchtelingen in 
België

Beslissingen visa kort verblijf

Evolutie van de beslissingen over humanitaire visa tussen 2015 en 2017

2.361 Humanitaire  
visa afgegeven  
in 2017 
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Humanitaire visa 

12% van de in 2017 genomen 
beslissingen resulteerden 
in een weigering om een 
humanitair visum af te geven  

 ■ Het percentage weigeringen 
is vergelijkbaar voor visa kort 
verblijf en lang verblijf 

 ■  Humanitaire visa in opdracht van 
de staatssecretaris of in het kader 
van een hervestiging worden 
ambtshalve afgegeven

 ■ De redenen voor de weigering van 
visa zijn niet beschikbaar
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Welke is de behandelingsduur voor humanitaire visa? 

Visa kort verblijf worden sneller toegekend dan visa 
lang verblijf 

 ■ Zoals bepaald in de Europese Visumcode wordt de 
grote meerderheid van de visa kort verblijf zeer snel 
toegekend (93% binnen de 15 dagen in 2017 en 100% 
binnen de 60 dagen). 

 ■ De procedure voor humanitaire visa lang verblijf valt 
echter niet onder de reglementering en er is geen 
enkele maximale behandelingstermijn voorzien. In 
2017 werd de behandelingsduur van de visa lang 
verblijf echter wel ingekort in vergelijking met die 
van de visa die in 2016 werden afgegeven. 

 ■ In 2017 werden 50% van de visa lang verblijf binnen 
de 15 dagen na de aanvraag afgegeven (tegenover 9% 
in 2016). 

 ■ Na een wachttijd van 2 maanden bedroeg het 
percentage afgegeven visa 77% (tegenover 18% in 2016). 

In 2017 werden de meeste humanitaire visa afgegeven 
aan Syriërs (1.844 visas, of 78% van het totaal van de 
afgeleverde humanitaire visa)

 ■ 58% van de humanitaire visa kort verblijf (ofwel 136 
visa C) werden afgegeven aan Syriërs. Al die visa werden 
verleend vóór het arrest van het HvJ van 7 maart. Na 
die datum waren de voornaamste nationaliteiten 
Marokkanen en Congolezen. 

 ■ 80 % van de humanitaire visa lang verblijf (ofwel 
1.708) werden afgegeven aan Syriërs. 

Syriërs,  in verschillende groepen 

➜ Ook de vluchtelingen die in 2017 in België werden 
hervestigd  zijn voornamelijk Syriërs (91%). Een 
deel van hen heeft een humanitair visum kort verblijf 
gekregen (tot begin maart), de anderen een humanitair 
visum lang verblijf.

➜ Een aantal Syrische christenen onder de begunstigden 
van een humanitair visum heeft vermoedelijk een 
visum gekregen dat werd afgegeven in opdracht van 
de staatssecretaris (reddingsoperatie).  

Humanitaire visa 

Voor meer informatie over humanitaire visa 
 

 zie Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2017, www.myria.be/files/

Focus.pdf

Behandelingsduur voor de visa afgegeven in  2016 en 
2017 

Van de personen die in 
2017 een humanitair 
visum hebben gekregen, 
zijn er  50% vrouwen  
en  50% mannen

Totaal : 2.125Totaal : 236
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Wie zijn de begunstigden van humanitaire visa?
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