Verwerving van de Belgische nationaliteit

37.500 personen zijn Belg

Verwerving van de Belgische nationaliteit.

geworden in 2017, ofwel 15%
meer dan in 2016.
■■

■■

■■

Sinds 2015 neemt het aantal nationaliteitsverwervingen toe.
In 2016 werd meer dan een derde van de
Belgische nationaliteiten nog steeds toegekend
op basis van procedures die in 2013 afgeschaft
werden.
Zodra de achterstand is weggewerkt van zaken
die nog onder de oude wet worden behandeld,
is de kans groot dat het aantal nieuwe Belgen
aanzienlijk zal dalen.

De Belgische nationaliteit kan via twee verschillende
mechanismen worden verworven:
■■ De toekenning van de Belgische nationaliteit, het
resultaat van een nagenoeg automatische procedure,
betreft voornamelijk minderjarigen.
■■ De verkrijging van de Belgische nationaliteit, het
resultaat van een vrijwillige handeling van de persoon
die de nationaliteit wil verkrijgen, betreft meerderjarige
personen. Sinds de laatste wijziging van het Wetboek van
de Belgische nationaliteit (WBN) (wet van 4 december
2012, in werking getreden op 1 januari 2013), kan de
Belgische nationaliteit alleen nog worden verkregen via
nationaliteitsverklaring en via naturalisatie. De aanvragen
die vóór 1 januari 2013 werden ingediend, worden echter
wel nog volgens de oude procedures behandeld.
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Aantal toekenningen en verkrijgingen van de Belgische nationaliteit
Toekenning van de nationaliteit
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Toekenning van de nationaliteit op grond van de nationaliteit van vader of moeder (art. 8)
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Toekenning als gezamenlijk gevolg van een akte van verkrijging (art. 12)
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Totaal van de toekenningen
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Verkrijging van de nationaliteit
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Andere nationaliteitswijzigingen (herkrijging en speciale gevallen)
Totaal van de nationaliteitswijzigingen
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Totaal van de verkrijgingen (zonder naturalisaties)
Naturalisaties (art. 19)

n: Statbel voor de gegevens van 2000-2006, Rijksregister vanaf 2007 (extractie februari 2018)
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Evolutie van het aantal vreemdelingen dat Belg is geworden volgens het type procedure
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Regio van herkomst (derde landen of EU-28), volgens het land waarvan
de nationaliteit werd verworven, 2016

Op het Europese niveau (2016):
Het aandeel nationaliteitswijzigingen
van personen afkomstig uit de EU-28
en personen afkomstig uit derde landen
schommelt naargelang het gastland. Samen
met Zwitserland, Duitsland en Zweden ligt
België wat nationaliteitswijzingen betreft
boven het gemiddelde dat wordt vastgesteld
voor alle landen van de EU (+ Zwitserland en
Noorwegen).
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■■

Zweden (61.294)

■■

Het voornaamste land van herkomst van
de nieuwe Belgen is Marokko (11%), op
grote afstand gevolgd door de andere
herkomstlanden.
Behalve Marokko, wordt de top 5 van
landen van herkomst vervolledigd door
Roemenië (5%), Nederland (4%), Polen
(4%) en Verenigd Koninkrijk (3%).
Nochtans vormen de nieuwe Belgen
afkomstig uit de EU-28 een minderheid
(29%) als we het totale aantal bekijken.
Voor de nieuwe Belgen afkomstig uit
derde landen zijn, na Marokko, vooral
DR Congo, Turkije, Rusland en Guinee
de voornaamste herkomstlanden.

EU-15
13 nieuwe
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Europa buiten EU
West-Azië
Oost-Azië
Noord-Afrika
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Latijns-Amerika en
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België (32.477)

■■

Regio van herkomst van de personen die in 2017 de Belgische
nationaliteit hebben verworven

Duitsland (112.843)

Op Belgisch niveau (2017)
komen personen die de nationaliteit van het gastland behalen
voornamelijk uit derde landen

De naturalisatie

■■

■■

De naturalisatieprocedure werd in 2012 sterk gewijzigd:
Deze procedure wordt de uitzondering, en enkel
toegepast in gevallen van "buitengewone verdiensten"
(voorbehouden voor enkele categorieën van personen
zoals kunstenaars, atleten, wetenschappers, enz.).
Een aanzienlijke achterstand van dossiers die vóór
de wet van 2012 zijn ingediend, moet nog worden
behandeld volgens de oude wet. De effecten van de WBNverandering zullen pas over enkele jaren merkbaar zijn.

■■

■■

In 2017 werden van de 3.756 naturalisaties die werden
toegekend, slechts 34 (minder dan 1%) toegekend
onder de nieuwe wetgeving.
Tussen 2013 en 2017, werden 59 naturalisaties
toegekend op grond van de nieuwe wet (0 in 2013 en
2014, 12 in 2015, 13 in 2016 en 34 in 2017). In diezelfde
periode werden ongeveer 23.000 personen nog onder
de oude wet genaturaliseerd.

Br n: Commissie voor de
naturalisaties van de Kamer

De naturalisatie, een verkrijgingswijze van de Belgische nationaliteit die aan
het uitsterven is

Coherente gegevens
In de afgelopen jaren heeft Myria in zijn jaarverslagen
gewezen op de gebrekkige coherentie van de gegevens die
door verschillende bronnen over de verwerving van de
Belgische nationaliteit worden gepubliceerd. In het bijzonder
het aantal toekenningen van de Belgische nationaliteit op
grond van de nationaliteit van de vader of van de moeder
(art. 8 van het WBN) varieert sterk naargelang de bron. Een
van de redenen voor die verschillen heeft te maken met de
selectiecriteria die worden gehanteerd om de gegevens uit

de database van het Rijksregister te extraheren. De cijfers
die hier worden weergegeven, houden rekening met de
personen die vroeger een vreemde nationaliteit hadden
en Belg zijn geworden. Uitgesloten zijn de kinderen die
werden geregistreerd met een onbepaalde nationaliteit,
wegens een laattijdig vastgestelde verwantschap met een
Belgische ouder. Samen met de betrokken actoren werkt
Myria momenteel aan de verbetering van deze gegevens.
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