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Myria jaarrapport Migratie 2017 – Internationale spanning, nationale soevereiniteit en
grondrechten
Myria stelt op donderdag 15 juni zijn nieuwe jaarverslag voor: Migratie in cijfers en in rechten 2017. Zoals voorgaande
jaren zet het Federaal Migratiecentrum de gebeurtenissen van de afgelopen periode op een rijtje, analyseert ze, en toetst
beleid en praktijk aan grondrechten. Aan de hand van de meest recent beschikbare cijfers beschrijft Myria de evoluties. In
deze cijfers lijkt de migratiecrisis opgelost, maar morele en juridische bezwaren bij de manier waarop ze aangepakt werd
schetsen een genuanceerder beeld. Migratie, met alle daarbij horende uitdagingen inzake overheidsbeleid, grondrechten,
economische overwegingen, integratie, en de Europese dimensie, blijven met andere woorden brandend actueel.

Sterke daling van het aantal asielaanvragen
Aantal asielzoekers (eerste aanvraag) in de EU-28 en in België (Bron: Eurostat)

Tussen 2015 en 2016 daalde het aantal asielregistraties in de EU met 4%. In Duitsland werd een enorme stijging (+63%)
opgetekend – te wijten aan een registratieachterstand van de instroom van 2015. Ook Italië en Griekenland kende een
aanzienlijke stijging in asielverzoeken. Tegelijk zagen vele lidstaten de asielinstroom dalen. In België betrof de daling 63%. De
meest voorkomende nationaliteiten in België in 2016 waren de Syriërs, Afghanen, Irakezen en Somaliërs. We merken op dat
Turkije op de 6e plaats verschijnt met 650 aanvragen.
In het zog van het EU-Turkije akkoord, vraagt Myria een onafhankelijke controle van de eerbiediging van de grondrechten
van asielzoekers in Griekenland, Italië en Turkije. Myria beveelt aan om de bevriezing van de Dublin transfers naar
Griekenland te behouden zolang een kwaliteitsvolle opvang en asielprocedure daar niet gegarandeerd zijn. We stellen ook
vast dat België erg laat in gang is geschoten om zijn engagementen na te komen ivm relocatie van asielzoekers uit
Griekenland en Italië.

Toename visumaanvragen voor gezinshereniging
Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal aangevraagde en afgegeven
visa in het kader van gezinshereniging aanzienlijk, in het bijzonder
voor Syriërs. In het algemeen daalde de verwerkingstijd van de
visumaanvragen voor gezinshereniging, en er was ook een afname
van aantal weigeringen. In vergelijking met andere soorten visa
daarentegen (studie, werk), neemt de behandeling van
visumaanvragen voor gezinshereniging nog steeds meer tijd in
beslag en volgt er vaker een weigering.

Evolutie van het aantal visa lang verblijf in het kader
van gezinshereniging voor de belangrijkste
nationaliteiten (Bron: FOD Buitenlandse Zaken)

Myria analyseerde ook de moeilijkheden waarmee mensen met een
handicap te maken krijgen bij aanvraag voor gezinshereniging.
Myria beveelt o.a. aan om de tegemoetkomingen voor een persoon
met een handicap uitdrukkelijk in rekening te nemen bij het
onderzoek naar de stabiele inkomsten als voorwaarde voor een
aanvraag.
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Verdere stijging van tijdelijke detachering
Gedetacheerde werknemers in België (Bron: ONSS)

Het aantal gedetacheerde werknemers is tussen 2015 en 2016 met
6% gestegen. De stijging zet zich aldus voort. In 2016 kunnen we
inderdaad twee keer meer gedetacheerde werknemers vaststellen
dan in 2009 (100.000 in 2009 en 225.000 in 2016.)

Vrij verkeer werknemers
Myria constateert verschillende praktische belemmeringen van het
recht op vrij verkeer voor werknemers, onder meer bij de gemeenten,
en beveelt dan ook aan om de Europese richtlijn 2014/54 correct om
te zetten.

Historisch laagste aantal regularisaties
Het totaal aantal geregulariseerde personen (1.205 in 2016) was het laagste sinds de introductie van de humanitaire en
medische regularisaties in 2007 in de wet, terwijl ook het aantal aanvragen voor humanitaire en medische regularisatie
verder daalde.
Een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België met betrekking tot het verwijderen van
een ernstig zieke vreemdeling. Myria vraagt een betere medische controle door nationale instanties, meer bepaald de
controleartsen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Myria vraagt om een opschortend beroep van rechtswege en met
volle rechtsmacht tegen negatieve beslissingen van de DVZ met betrekking tot medische regularisaties.

Humanitaire Visa – nood aan informatie en objectieve criteria
Naar aanleiding van de inmiddels fameuze ‘visumrel’ ging Myria recent in op de Humanitaire visa, thans een van de weinige
veilige en legale migratiekanalen naar België en Europa. Myria vraagt meer transparantie wat betreft de cijfers, en beveelt
aan dat de afleveringscriteria via parlementair debat en in alle openbaarheid vastgelegd worden. Dit is tot nader order niet
het geval. Meer details hierover hier: http://www.myria.be/nl/publicaties/myriadocs-4-humanitaire-visa

Migratie, buitenlandse bevolking en van buitenlandse origine
2015, het meest recente jaar waar Myria volledige cijfers over heeft,
werd getypeerd door een stijgend aantal immigraties (133.085
buitenlandse immigraties), vooral op conto van EU onderdanen, met
Roemenië en Frankrijk op kop.

Population résidant en Belgique au 1er janvier 2016
(Source : Statistics Belgium, DEMO/UCL)

Van de inwoners van België op 1 januari 2016 werd 20% geboren met
een buitenlandse nationaliteit, waarvan 11% hun buitenlandse
nationaliteit behielden, en 9% Belg werden (de nieuwe Belgen komen
voornamelijk uit derde landen).
In 2015 werden 50.085 eerste verblijfstitels afgegeven aan onderdanen
van derde landen, een stijging van 14% ten opzichte van 2014. Meer dan
de helft van deze verblijfstitels werden uitgegeven om familiale redenen.
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 Racismebestrijding, samen met Unia, het Interfederaal
Gelijkekansencentrum.
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