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Woord vooraf

Ik ben trots en vereerd om dit voorwoord te mogen schrijven voor het volledige vernieuwde 
statistisch jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken, een administratie die ik sinds mijn 
aantreden als Staatssecretaris dag na dag beter heb leren kennen. In de eerste plaats wil ik 

vooral mijn waardering uitspreken voor het engagement en de veerkracht van het personeel, dat 
in dit moeilijk jaar met veel ijver en vindingrijkheid de dienstverlening op peil wist te houden. Het 
verslag	voor	het	jaar	2020	is	op	alle	vlakken	een	buitenbeentje.	De	cijfers	betreffen	een	jaar	met	
ongeziene reisbeperkingen wegens Covid-19, en zijn het resultaat van een beleid in lopende zaken. 
Het is ook het eerste jaarverslag dat als zodanig voorgesteld wordt aan het parlement. Een wets- 
wijziging van 8 mei 2019 voorzag in deze verplichting, maar een combinatie van Covid-19 en 
lopende zaken maakte dat dit in 2020 niet gebeurde.

Dit jaarverslag betreft cijfers die voornamelijk dateren van voor de huidige legislatuur, en zullen dus 
niets vertellen over de beleidsbeslissingen die ik tot nu toe reeds genomen heb, op één punt na. 
De beleidsoptie die al te zien is, is de duidelijke wil om transparant te zijn over het beleid en over 
de migratie in België. Dit rapport is alvast 3 keer dikker dan de vorige jaarverslagen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, en gaat de lastige vragen niet uit de weg. Alle gegevens inzake terugkeer en 
opsluiting	worden	gedeeld,	alsook	de	verhouding	tussen	de	opsluitingen	en	de	effectieve	verwij-
deringen, om een degelijke controle mogelijk te maken. Van alle verblijfsaanvragen worden zowel 
de weigeringen als de toekenningen vermeld, en ook de belangrijkste nationaliteiten. En dit geldt 
voor de grotere groepen van arbeidsmigratie of gezinshereniging, tot de minder talrijke dossiers 
van	niet-begeleide	minderjarigen	of	slachtoffers	van	mensenhandel.

Artikel 94/1 van de vreemdelingenwet stelt dat er ook verslag uitgebracht moet worden van de 
uitvoeringen van de discretionnaire bevoegdheden van de dienst. Daarom werden er naast de  
cijfers over de humanitaire regularisatie, ook een aantal voorbeelden toegevoegd, om ondanks de 
individuele benadering toch een beeld te kunnen geven van de invulling van deze bevoegdheid.

De dienst heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van alle activiteiten en daarbij alle gegevens van 
een heldere toelichting voorzien. De grote diversiteit aan activiteiten maakt meteen duidelijk dat 
migratie over veel meer gaat dan de 13.109 nieuwe asielzoekers, die voor de politiek of de media 
vaak de blikvanger zijn in het debat. Het gaat ook om 60.039 Unieburgers die hier kwamen wonen, 
13.621 toegekende visa, 10.811 verlengingen van de vergunning van personen met een tijdelijk 
verblijf, 10.719 procedures waarin de dienst zijn beslissingen diende te verdedigen, 7793 controles 
van huwelijken en 2474 personen wiens verblijfssituatie niet anders uitgeklaard kon worden dan 
via een regularisatie. De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt dagelijks voor een eerlijke en respect-
volle uitvoering van zowel de opvolging van een vreemdeling met een bevel om het grondgebied te  
verlaten, als van de inschrijving van een Nederlandse partner die hier komt samenwonen.



7

Dienst Vreemdelingenzaken - Activiteitenverslag 2020

Deze rapportering is echter nog niet het overzicht dat we zouden willen geven. Zoals de wettelijke 
verplichting het oplegt en zoals ik in mijn beleidsnota heb aangegeven, wil ik onder andere meer 
transparantie bieden omtrent de verlening van humanitaire visa. Hiervoor werden samen met het 
Ministerie voor Buitenlandse Zaken al de nodige stappen gezet om de registratie en de databank 
zelf van de diensten te wijzigen, en zal hetzelfde gebeuren bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor 
het jaar 2021 zullen de gegevens dus gedeeltelijk voorhanden zijn, en vanaf 2022 is een volledig 
overzicht toegankelijk.

Maar ook van de grootste migratiebewegingen kunnen we niet altijd een volledig beeld geven. 
De Belgische economie maakt veel meer gebruik van migratie dan enkel in de data van de Dienst 
Vreemdelingenzaken is te zien. Van een aantal fenomenen hebben we geen totaalcijfer. De arbeids- 
migratie bijvoorbeeld, bestaat uit Unieburgers met een onbeperkt recht op werk, vreemdelingen 
met een arbeidsvergunning, vreemdelingen met een verblijfskaart van een ander Unieland met 
een contract van detachering, grensarbeiders, seizoensarbeiders, zelfstandigen, meewerkende 
vennoten en nog een aantal categorieën, en van al die groepen worden de gegevens door ver-
schillende instellingen geregistreerd. Het resultaat is dat we geen globale cijfers hebben van deze 
arbeidsmigranten. Hoewel deze groep in aantal vele malen groter is dan de asielzoekers, staan er 
nooit	grafieken	van	in	de	krant,	omdat	ze	eenvoudigweg	niet	voorhanden	zijn.

In de komende maanden en jaren wil ik aan een rapportage werken die een einde maakt aan die 
blinde vlekken in de cijfers. Ik wil weer tonen waar migratie om gaat, zonder oogkleppen, zonder 
mist die rond bepaalde cijfers hangt en zonder de geladenheid die daar steeds weer bij komt kijken. 
Misschien wordt het dan ook tijd om komaf te maken met de functie van Staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie, en kunnen we eindelijk spreken over een Staatssecretaris voor Migratie en Asiel.

Sammy Mahdi,  
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
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1. DVZ en COVID-19

De activiteiten van de DVZ werden in 2020 sterk beïnvloed door het coronavirus. Om een beeld 
te geven van de impact worden naast de cijfergegevens van 2020 eveneens de cijfers van 2019 
weergegeven. 

Toen het land in maart in lockdown ging, moest er snel geschakeld worden, want de activiteiten 
van de DVZ kunnen niet zomaar worden stilgelegd. De mogelijkheid tot telewerk werd daarom ra-
zendsnel uitgerold voor de medewerkers van de centrale dienst, zodat ze op een veilige manier hun 
taken konden blijven uitvoeren. 

Gedurende bepaalde periodes werden de grenzen gesloten en het verkeer beperkt tot essentiële 
reizen. Onze diplomatieke en consulaire posten in het buitenland sloten de loketten van 18 maart 
tot 1 juli om vervolgens beetje bij beetje terug te openen. De landen van vertrek namen eveneens 
preventieve maatregelen. Vaak werd er een quarantaine opgelegd bij terugkomst. Samen met een 
kleiner aanbod aan vluchten zorgde dit voor een sterke afname van het aantal reizigers naar België. 
Dit had een invloed op het aantal visumdossiers en op de aankomsten op de luchthavens. 

Voor de personen die op het einde van hun toegestane verblijf in België vast kwamen te zitten, werd 
een digitale procedure op poten gezet om het verblijf te verlengen. 

Ook de gemeentelijke administraties, die in de meeste gevallen van vreemdelingenzaken de eerste- 
lijns administratie zijn, sloten de loketten. Omdat het aanvragen en verlengen van het verblijfsrecht 
niet kan worden stilgelegd, werden procedures op afstand uitgewerkt, zonder adrescontrole en met 
het digitaal voorleggen van documenten en werden de voorwaarden die omwille van het virus niet 
konden worden vervuld, soepel toegepast. 

Om de sanitaire voorschriften te kunnen respecteren, werd ook het asielloket van de DVZ gesloten. 
Deze sluiting kon zo kort mogelijk gehouden worden dank zij een snelle aanpassing van de infra-
structuur en de procedures. Eerst werd er op uitnodiging gewerkt. Dit systeem werd verlaten zodra 
het weer mogelijk was in veilige omstandigheden te werken.  

Ook bij de verwijderingen heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Door een afname van het 
vluchtverkeer en door de beperkingen die werden opgelegd door de herkomstlanden en vliegtuig- 
maatschappijen, kon er minder worden verwijderd. Een voortdurende monitoring van de maat- 
regelen en het onderhandelen met de landen van herkomst was nodig om de verwijderingen niet 
volledig te laten stilvallen. De luchtvaartpolitie kon ook niet langer escortes uitvoeren. 

De capaciteit van de gesloten centra werd gehalveerd om het respect van de preventiemaatrege-
len door bewoners en personeel mogelijk te maken. Dit had vanzelfsprekend een invloed op de  
verwijderingen. Om de kans op besmetting in de centra zo klein mogelijk te maken, werd het 
nodige materiaal voorzien en werden de procedures aangepast. 
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Communicatie met de vreemdelingen en met de partners was bij deze snelle wijzigingen zeer 
belangrijk. Dit gebeurde op de eerste plaats via de website maar ook via de vele telefonische en 
schriftelijke vragen. 

Deze epidemie heeft aangetoond dat de DVZ een dynamische organisatie is die snel kan schakelen 
om de dienstverlening te garanderen. De wijzigingen ten goede zullen ook blijven bestaan als de 
epidemie voorbij zal zijn. 

 

2. Toegang en Verblijf

2.1 Kort verblijf

Een kort verblijf is een verblijf waarvan de maximale duur niet langer mag zijn dan 90 dagen bin-
nen elke periode van 180 dagen. Het gaat, onder andere, om een verblijf in het kader van een 
familiebezoek of een vriendschappelijk bezoek, een toeristisch verblijf of een reis van professionele, 
commerciële, sportieve, culturele of humanitaire aard.

De DVZ behandelt de aanvragen voor een visum kort verblijf.  In dit kader raadpleegt hij de andere 
Schengenstaten vooraleer een visum afgegeven wordt en geeft hij een antwoord aan de andere 
Schengenstaten die België raadplegen vooraleer een visum afgegeven wordt.  

De DVZ registreert de visa die op verzoek van een vreemdeling geannuleerd worden in het VIS 
(Visa Information System).

De DVZ controleert de verbintenissen tot tenlasteneming (bijlage 3bis van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1981).  

De	DVZ	controleert	of	de	vreemdelingen	het	grondgebied	na	afloop	van	de	toegestane	periode	van	
kort verblijf daadwerkelijk verlaten.  In voorkomend geval betekent hij een bevel om het grond- 
gebied te verlaten en controleert hij of de vreemdeling het grondgebied binnen de opgegeven  
termijn verlaten heeft.  

2.1.1 Visum

Visumaanvragen die gericht worden aan België, als enige bestemming of voornaamste 
bestemming, of in vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat.

De Belgische diplomatieke en consulaire posten ontvangen de visumaanvragen voor een kort  
verblijf in België.  

Krachtens de vertegenwoordigingsovereenkomsten die door België en andere Schengenstaten 
ondertekend werden, ontvangen de posten in bepaalde landen ook de visumaanvragen voor een 
kort verblijf in een andere Schengenstaat. Omgekeerd worden de visumaanvragen voor een kort 
verblijf in België in bepaalde landen door een andere Schengenstaat ontvangen en behandeld.  



10

De Belgische ambassades en consulaten zijn gemachtigd om het visum af te geven wanneer de aan-
vrager, met documentatie, aantoont dat hij aan de voorwaarden voor binnenkomst in de Schengen- 
ruimte voldoet. De beslissing om een visum te weigeren wordt daarentegen steeds door de 
DVZ genomen en gemotiveerd.  De criteria voor het onderzoek van een visumaanvraag en de  
redenen waarom een visum kan worden geweigerd zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke  
visumcode.  De beslissing tot weigering wordt door middel van een standaardformulier dat als  
bijlage aan de code is toegevoegd betekend.  

Het hogere weigeringspercentage in 2020 is te wijten aan de maatregelen die door België werden 
genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken (reizen beperkt tot de reizen die als 
essentieel worden beschouwd).  

Het hogere of lagere weigeringspercentage dat voor bepaalde nationaliteiten wordt vastgesteld kan 
met name door het doel van het verblijf verklaard worden.  

De meeste aanvragen die in Marokko, hebben een familiebezoek als doel. Het dossier bevat over 
het algemeen geen, of weinig, documenten die de verwantschapsband (doel van het verblijf) en de 
wil van de aanvrager om de Schengenruimte voor het vervallen van zijn visum (migratierisico) te 
verlaten, aantonen. 

 

Meest voorkomende nationaliteiten

Jaar Nationaliteit Aanvragen Akkoorden Weigeringen

2019 China 42.402 40.290 1.181  (2,85%)

India 31.157 28.270 1.944 (6,43%)

Congo (DRC) 26.646 18.599 5.996 (24,38%)

Marokko 16.299 6.875 7.027 (50,55%)

Rusland 15.192 14.587 493 (3,27%)

Overige 116.327 82.815 30.042 (26,62%)

Totaal 248.023 191.436 46.683 (19,60%)

2020 Congo (DRC) 6.613 4.179 3.591 (46,22%)

India 6.212 5.552 613 (9,94%)

Filippijnen 3.978 3.569 254 (6,64%)

Marokko 3.897 2.035 4.299 (67,87%)

Rusland 3.661 3.441 180 (4,97%)

Overige 25.529 18.352 9.730 (34,65%)

Totaal 49.890 37.128 18.667 (33,46%)
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Door de DVZ behandelde aanvragen

De Belgische diplomatieke en consulaire posten behandelen de meeste visumaanvragen voor een 
kort verblijf die aan België gericht worden en geven het visum af wanneer de aanvrager heeft 
aangetoond dat hij aan de voorwaarden voor binnenkomst in de Schengenruimte voldoet.  Tijdens 
een normaal jaar behandelen de posten ongeveer 80% van de visumaanvragen voor een kort  
verblijf (onderzoek en afgifte van het visum).  

De posten raadplegen de DVZ wanneer het voorgelegd dossier het niet mogelijk maakt om het 
visum af te geven, dit wil zeggen wanneer de aanvraag niet voldoet aan een of meer voorwaarden 
voor binnenkomst in de Schengenruimte, of wanneer de post twijfel koestert in verband met een 
bepaald element van het dossier en van mening is dat een grondig onderzoek van de aanvraag 
noodzakelijk is.  De posten raadplegen de DVZ ook wanneer de aanvrager geseind wordt (veilig- 
heidsrisico).   

De beslissing om een visum te weigeren wordt steeds door de DVZ genomen. Daarom is het aan-
tal beslissingen tot weigering die door de DVZ worden genomen hoger dan het aantal akkoord-
beslissingen.  

De redenen waarom een visumaanvraag kan worden geweigerd zijn vastgelegd in artikel 32 van de 
Visumcode.  De DVZ houdt geen statistieken bij die gebaseerd zijn op de reden van een weigering, 
omdat er over het algemeen meerdere redenen zijn.  De DVZ kan daarentegen wel bevestigen dat 
de meest voorkomende redenen het ontbreken van toereikende bestaansmiddelen en het ontbreken 
van toereikende terugkeergaranties zijn.  

Verhouding aanvragen behandeld door de diplomatieke post – doorgestuurd aan DVZ:

54.605

193.418

2019

DVZ post

13.942

35.948

2020

DVZ post
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NB: Het aantal beslissingen die in 2020 door de DVZ werden genomen is hoger dan het aantal aan-
vragen die door de posten voor een beslissing aan de DVZ werden doorgegeven. Op 31 december 
2019 was er een achterstand van 6.554 aanvragen bij de DVZ.  De drastische daling van het aantal 
aanvragen in 2020 heeft het mogelijk gemaakt om deze achterstand weg te werken.  

Beslissingen genomen door DVZ

Jaar Totaal Akkoord Weigering Zonder voorwerp

2019 53.419 7831 43.832 1756

2020 20.355 2.021 18.091 243

Meest voorkomende nationaliteiten

Jaar Nationaliteit Aantal Akkoord Weigering Zonder voorwerp

2019

Marokko 8.745 1.001 7.550 194

Congo (DRC) 6.347 871 5.082 394

Algerije 3.832 895 2.901 36

Turkije 3.180 121 3.014 45

Nigeria 2.557 273 2.177 107

Overige 28.758 4.670 23.108 980

Totaal 53.419 7.831 43.832 1.756

2020

Marokko 4.799 287 4.407 105

Congo (DRC) 3.958 396 3.541 21

Algerije 1.119 134 979 6

Nigeria 984 49 926 9

Turkije 964 28 935 1

Overige 8.531 1.127 7.303 101

Totaal 20.355 2.021 18.091 243
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2.1.2  Voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van de lidstaten

Overeenkomstig artikel 22 van de gemeeschappelijke visumcode kan een Schengenstaat 
eisen dat hij in het kader van het onderzoek van de visumaanvraag van een vreemde- 
ling die een onderdaan is van een in de bijlage 16 van de code vermeld land geraadpleegd wordt 
door een andere Schengenstaat. De geraadpleegde staat moet zijn antwoord zo snel mogelijk, en 
ten laatste 7 kalenderdagen na de datum van de raadpleging, geven. 

Overeenkomstig artikel 25 van de gemeenschappelijke visumcode kan een Schengenstaat, om de 
beschreven redenen en in de beschreven situaties, een visum met territoriaal beperkte geldigheid 
afgeven.  Deze staat moet de andere Schengenstaten daarvan wel op de hoogte brengen. 

Overeenkomstig artikel 31 van de gemeenschappelijke  visumcode kan een Schengenstaat 
eisen in kennis te worden gesteld van de visa die door de andere Schengenstaten worden afge-
geven aan de onderdanen van bepaalde derde landen of bepaalde categorieën van onderdanen

In de hoedanigheid van Belgische centrale autoriteit raadpleegt de DVZ krachtens artikel 22 en 
wordt hij krachtens dat artikel geraadpleegd, en informeert hij krachtens de artikelen 25 en 31 en 
wordt hij krachtens die artikelen geïnformeerd.  Vervolgens moet de DVZ deze constante stroom 
van boodschappen tussen de Schengenstaten beheren (controleren of de aanvrager bekend is, de 
historiek van het verblijf controleren, de gegevens registreren, enz.).

Raadplegingen en informatie op basis van de artikelen 22, 25 en 31 van de 
visumcode

Jaren Artikel 22 Artikel 25 Artikel 31
2019

Schengen naar 
België (IN)

10.493 1.301 2.2521

België naar 
Schengen (OUT) 

59.955 985 339.9342

2020
Schengen naar 
België (IN)

2.320 244 457

België naar 
Schengen (OUT) 

13.336 347 71.767

1.  Dit cijfer heeft enkel betrekking op de kennisgevingen van de afgifte van een visum aan de door België geviseerde onder- 
   danen van een derde land die Schengen via een Belgische buitengrens binnenkomen en/of voor wie België de hoofd- 
     bestemming is. De rest wordt automatisch geklasseerd. 
2.  De verzending van de kennisgeving van de afgifte van een visum naar de lidstaten die dit eisen verloopt automatisch. 
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2.1.3  Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

Beschikken over toereikende persoonlijke bestaansmiddelen voor de duur van het beoogd kort  
verblijf en de terugkeer naar het land van herkomst of verblijf, of de doorreis naar een derde land, 
is een voorwaarde voor binnenkomst in de Schengenruimte die aan elke vreemdeling wordt opge-
legd, ongeacht het feit of hij voor dit kort verblijf al dan niet over een visum moet beschikken.  Elke 
staat heeft het minimumbedrag waarover een vreemdeling voor een kort verblijf op zijn grond- 
gebied persoonlijk moet beschikken vastgelegd.3  

Artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 stelt een vreemdeling die persoonlijk niet over 
toereikende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt in staat om een verbintenis tot tenlasteneming 
voor te leggen (bijlage 3bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981).  Deze verbintenis tot 
tenlasteneming is echter enkel een bewijs van toereikende bestaansmiddelen indien ze aanvaard 
wordt door de Belgische diplomatieke of consulaire post waarbij de visumaanvraag wordt inge- 
diend, of door de DVZ. 

De DVZ behandelt de aanvragen tot tenlasteneming wanneer de begunstigde een vreemdeling is 
die vrijgesteld is van de visumplicht of een aan de visumplicht onderworpen vreemdeling die zijn 
aanvraag richt aan een Schengenstaat die de aanvraag in vertegenwoordiging van België onder-
zoekt.   

Aanvragen tot tenlasteneming die door de DVZ werden behandeld
2019 (januari - augustus)4 8.292
2020 4.024

Aantal begunstigden van een tenlasteneming
Meest voorkomende 

 nationaliteiten
2019 2020

Kosovo 1.756 646
Armenië 1.371 517
Nepal 1.056 270
Rusland 723 252
Suriname 519 214

 
De garant is, samen met de ten laste genomen persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de kosten van het verblijf, de gezondheidszorgen en de repatriëring, gedurende een periode 
van twee jaar, vanaf de dag waarop deze persoon de Schengenruimte legaal binnengekomen is.  
In voorkomend geval wordt de terugbetaling van deze kosten nagestreefd door de staat en het 
bevoegde OCMW. 

Omdat er geen databank van de garanten is die toegankelijk is voor de OCMW’s wendt het OCMW 
dat	de	medische	kosten	gedragen	heeft	zich	tot	de	DVZ.	De	DVZ	verifieert	het	bestaan	van	een	
tenlasteneming en geeft de gegevens van de garant door aan het OCMW.  

3.  Voor een kort verblijf in België moet een vreemdeling op zijn minst over € 95 per dag, indien men in een hotel verblijft, en  
     € 45 per dag, indien men bij een particulier verblijft, beschikken.
4.  Onvolledig jaar, omdat er, omwille van een gebrek aan personeelsleden, voorrang werd verleend aan de behandeling van  
     de aanvragen, ten nadele van de neventaken, waaronder het bijhouden van de statistieken. 
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Vragen om informatie van de OCMW’s die door de DVZ werden behandeld
2019 1.410
2020 839

Het Visa Information System (VIS) is een Europese databank waarin de gegevens met 
betrekking tot de visa voor een kort verblijf geregistreerd worden (aanvragen, akkoorden, 
weigeringen, verlengingen, intrekkingen, annulaties en wijziging van de geldigheids- 
duur van het visum).  Wanneer de houder van een visum niet meer wenst te reizen en de  
annulatie van dit visum vraagt, moet de DVZ een reeks gegevens toevoegen in het VIS.  
Elk jaar worden een honderdtal visa op verzoek van hun houders geannuleerd.

2.1.4  Verblijf

De DVZ controleert of de onderdanen van derde landen die in het kader van een kort verblijf tot 
een verblijf in België gemachtigd zijn en die hun aankomst overeenkomstig artikel 5 van de wet 
van	15	december	1980	hebben	aangegeven	het	grondgebied	na	afloop	van	dit	kort	verblijf	verlaten	
hebben.  In voorkomend geval geeft hij een bevel om het grondgebied te verlaten en vervolgens 
geeft hij de opdracht om een opvolgingsonderzoek uit te voeren op het opgegeven verblijfsadres.  

De DVZ behandelt ook de aanvragen voor de verlenging van het verblijf van vreemdelingen die 
het	grondgebied	na	afloop	van	het	toegestane	korte	verblijf	niet	kunnen	verlaten.		In	2020		werd	
de werklast van de DVZ veel zwaarder, als gevolg van de reisbeperkingen waarmee de vreem-
delingen die op het grondgebied aanwezig waren toen de buitengrenzen van de Europese Unie 
gesloten werden geconfronteerd werden en/of de sanitaire maatregelen die afgekondigd werden in 
de landen van oorsprong of herkomst.  De DVZ heeft 20.800 mails en 4100 telefonische oproepen 
beantwoord. 

Opvolging van een kort verblijf in België
Jaren Onderzochte dossiers

2019 8.394
2020 19.807

2.2  Gezinshereniging (niet-EU)

Deze procedure maakt het mogelijk om in België een gezinscel te vormen of opnieuw te vormen.  
Sommige familieleden van een Belg of van een onderdaan van een derde land die wettelijk in  
België verblijft kunnen de gezinshereniger, onder bepaalde voorwaarden, begeleiden of vervoegen 
in België. Voor de familieleden van een burger van de Europese Unie of een geassocieerd land 
worden gunstigere bepalingen toegepast.
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2.2.1  Visum

2.2.1.1  Visum D

De familieleden van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het Europees recht op 
vrij verkeer of van een onderdaan van een derde land die wettelijk in België verblijft, 
moeten een visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de bevoegde  
Belgische diplomatieke of consulaire post en in het buitenland op de beslissing wachten.  

In bepaalde gevallen zijn de posten gemachtigd om het visum af te geven, indien alle voorwaarden 
voor de gezinshereniging vervuld zijn.  De beslissing om een visum te weigeren wordt daarentegen 
steeds door de DVZ genomen.   

In bepaalde gevallen aanvaardt de DVZ ook de verzoeken tot herziening van een beslissing tot 
weigering.  

Aanvragen voor een visum D met het oog op een gezinshereniging die aan België worden 
gericht (artikelen 10, 10bis en 40ter van de wet van 15/12/1980)

Meest voorkomende nationaliteiten 
Jaren Nationaliteiten Aanvragen Akkoorden Weigeringen

2019 Marokko 2.646 1.765 790
India 1.967 1.775 75
Afghanistan 1.468 1.316 367
Turkije 958 668 199
Ethiopië 766 423 391
Andere 10.969 8.186 3.071
Totaal 18.774 14.133 4.893

2020 Marokko 1.696 1.616 606
India 1.134 1.064 87
Turkije 844 678 199
Afghanistan 789 791 373
Syrië 782 480 371
Andere 8.027 7.653 2.757
Totaal 13.272 12.282 4.393

 
Door de DVZ behandelde aanvragen

Het	onderzoek	van	een	visumaanvraag	kan	leiden	tot	een	definitieve	beslissing	(het	visum	wordt	
toegekend of geweigerd) of een tussentijdse beslissing (vraag om aanvullende documenten of  
inlichtingen, onderzoeken, vragen om een onderhoud, vragen om een advies aan het parket, enz.).



17

Dienst Vreemdelingenzaken - Activiteitenverslag 2020

Door de DVZ behandelde aanvragen 
Jaren Aanvragen Beslissingen

Visum Herziening Definitief Tussentijds
Akkoorden Weigeringen

2019 14.905 2.228 10.043 (64%) 5.657 (36%) 3.045
Totaal 17.133 15.700 (100%)

18.745

2020 10.131 1.308 8.170 
(63,6%)

4.678 
(36,4%)

2.042

Totaal 11.439 12.848 (100%)
14.890

NB : De genomen akkoorden en weigeringen hebben niet noodzakelijk betrekking op de aanvragen 
die in de loop van hetzelfde jaar worden ingediend. 

 
Aanvragen met het oog op het vervoegen van een beschermde vreemdeling

De visumaanvragen met het oog op het vervoegen van een vreemdeling die internationale 
bescherming geniet worden, zonder uitzondering, door de DVZ behandeld.  

Aanvragen voor het vervoegen van een beschermde vreemdeling
Jaren Aanvragen Beslissingen

Vluchtelin-
genstatus 

Subsidiaire 
bescher-

ming

Totaal Akkoorden Weigeringen Totaal

2019 3.667 968 4.635 
(27%)

2.653 
(56%)

2.070 
(44%)

4.723

2020 2.265 371 2.636 
(21%)

2.008 
(58,4%)

1.428 
(41,6%)

3.436

Over de weigeringen

De DVZ weigert een visumaanvraag wanneer een of meerdere van de voorwaarden waaraan de 
erkenning van het recht op gezinshereniging onderworpen is niet vervuld wordt of worden.  In een 
en dezelfde beslissing kunnen dus meerdere weigeringsredenen vermeld worden. 
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Jaar 20195 

• Geweigerde aanvragen : 5.657 (36% van de beslissingen);

• Aanvragen die geweigerd werden omdat de door de wet van 8 juli 2011 ingevoerde voor-
waarden niet vervuld werden : 2.466 (43.6 % van de weigeringen). 1.559 aanvragen werden 
geweigerd omdat stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen ontbraken (27.6 % 
van de weigeringen);

• Aanvragen geweigerd in het kader van de strijd tegen schijnrelaties : 207 (3,66 % van de wei-
geringen);

• Aanvragen geweigerd om andere redenen : 2.984 (40 % van de weigeringen). 

De DVZ heeft 28 aanvragen onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet betaald werd. 24 
aanvragen werden tijdelijk onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet volledig betaald werd. 

 

Jaar 2020

• Geweigerde aanvragen : 4.678 (36,4 % van de beslissingen);

• Aanvragen die geweigerd werden omdat de door de wet van 8 juli 2011 ingevoerde voor-
waarden niet vervuld werden: 2.621 (56 % van de weigeringen). 1.605 aanvragen werden 
geweigerd omdat stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen ontbraken (34,3 % 
van de weigeringen);

• Aanvragen geweigerd in het kader van de strijd tegen schijnrelaties : 186 (3,98 % van de wei-
geringen);

• Aanvragen geweigerd om andere redenen: 1.871 (52.75 % van de weigeringen). 

De DVZ heeft 19 aanvragen onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet betaald werd.  
14 aanvragen werden tijdelijk onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet volledig betaald 
werd. 

Over het beroep op een DNA-test om een verwantschapsband aan te tonen

Het weigeringspercentage moet genuanceerd worden, omdat een aanzienlijk deel van de beslissin-
gen onder voorbehoud van een DNA-test genomen wordt.  Indien de aanvrager en de gezinshereni-
ger de procedure, op vrijwillige basis, opstarten en het resultaat van de test positief is, wordt de 
initiële beslissing tot weigering in een akkoord omgezet.   

5.  Deze cijfers worden, bij gebrek aan een betrouwbaar statistisch instrument, bij wijze van informatie gegeven. 
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De stijging van het aantal gezinsherenigingen met vreemdelingen die als vluchteling erkend zijn of 
die subsidiaire bescherming genieten heeft geleid tot een stijging van het aantal beroepen op DNA-
tests. Veel dossiers bevatten geen documenten van de burgerlijke stand die verondersteld worden 
de bloed- of aanverwantschapsband aan te tonen, of deze documenten zijn niet conform.  

De meest voorkomende landen zijn Somalië, Eritrea, Afghanistan, Guinee, Congo (DR) en Syrië.

Beroep op de DNA-tests die door de DVZ worden aangeboden
Gewei- 
gerde 
visa

Visa die 
onder 

voorbe-
houd van 
een DNA-
test ge-
weigerd 
worden

Aan-
vragen 

voor een 
beroep 
op een 

DNA-test 

Afstand Uitge- 
voerde 
tests

Resultaten

positief negatief
2019 5.657 1.306 2.245 62 2.0746 2.006 68
2020 4.678 1.034 1.522 91 1.3167 1.281 35

 
2.2.1.2  Visum C

Krachtens de richtlijn 2004/38/EG8 is de enige verplichting die opgelegd wordt aan de familieleden 
van een burger van de Unie of een geassocieerd land, met inbegrip van de familieleden van een 
Belg die gebruikt heeft gemaakt van het Europees recht op vrij verkeer, een binnenkomstvisum 
(visum C) voor de Schengenruimte, tenzij ze voor een kort verblijf in België niet over een visum 
moeten beschikken. 

De familieleden die meer dan 90 dagen in België wensen te verblijven zullen een verzoek tot gezins- 
hereniging moeten indienen bij het Belgische gemeentebestuur van de plaats waar ze verblijven.  

De Belgische diplomatieke en consulaire posten zijn gemachtigd om een binnenkomstvisum af te 
geven aan de familieleden die een burger van de Unie of een geassocieerd land in België begeleiden 
of vervoegen en die aantonen dat de bijzondere bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG op hen van 
toepassing zijn.  

Overzicht van de door de DVZ behandelde aanvragen9:

Aanvragen Beslissingen Akkoorden Weigeringen
2019 1.346 1.467 790 579
2020 1.045 1.135 618 396

NB:	Het	aantal	beslissingen	omvat	om	het	nemen	van	een	definitieve	beslissing	op	te	schorten,	in	
afwachting van bijkomende documenten of het resultaat van een onderzoek. 

 6. 1.471 in het kader van een gezinshereniging met een als vluchteling erkende vreemdeling of een vreemdeling die  
     subsidiaire bescherming geniet.
7. 852 in het kader van een gezinshereniging met een als vluchteling erkende vreemdeling of een vreemdeling die  
     subsidiaire bescherming geniet.
8.  Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en  
     verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden.
9.  Opgelet, deze cijfers worden ook geteld in de cijfers visa C (zie pagina 7).
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 2.2.1.3  Visum C met het oog op een huwelijk of een verklaring van wettelijke samen-
woning in België

Dit visum is een Belgische creatie die de personen wier project met betrekking tot een huwelijk 
of een wettelijk partnerschap, om uiteenlopende redenen, niet in het buitenland kan worden  
verwezenlijkt, in staat stelt om in België in het huwelijk te treden of een verklaring van wettelijke 
samenwoning af te leggen. 

Zodra het project tijdens het toegestane korte verblijf verwezenlijkt is, moet de echtgenoot of de 
wettelijke partner die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven een verzoek tot gezins- 
hereniging indienen bij het Belgisch gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. 

Deze aanvragen worden door DVZ behandeld.

Visumaanvragen behandeld door DVZ
Aanvragen Beslissingen Akkoord Weigering

Met het 
oog op:

huwelijk Wet-
telijke 
samen-
woning

huwelijk Wet-
telijke 
samen-
woning

huwelijk Wet-
telijke 
samen-
woning

huwelijk Wet-
telijke 
samen-
woning

2019 379 181 554 205 238 114 125 40
Totaal 560 769 352 165
2020 287 181 369 148 178 84 75 36
Totaal 468 517 262 111

 
NB: Het aantal beslissingen dat door de DVZ werd genomen is hoger, omdat het ook de beslissingen 
om	het	nemen	van	een	definitieve	beslissing	op	te	schorten,	in	afwachting	van	bijkomende	docu-
menten of het resultaat van een onderzoek, omvat. 

2.2.1.4 Terugkeervisum 

Het is mogelijk dat een vreemdeling die betrokken is bij een gezinsherenigingsprocedure België 
verlaat vooraleer hij een verblijfstitel bekomen heeft en vervolgens vraagt om naar België terug te 
keren, om de procedure af te ronden.  

Het is ook mogelijk dat een vreemdeling die houder is van een verblijfstitel die in het kader van 
een gezinshereniging werd afgegeven België verlaat en een visum moet aanvragen om terug te 
keren naar België, omdat hij zijn verblijfstitel verloren heeft of omdat die gestolen werd, of omdat 
hij tijdens het verblijf in het buitenland verstreken is.  In al deze situaties vraagt de vreemdeling 
een « terugkeervisum » aan. 
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Door de DVZ behandelde aanvragen
Beslissingen Akkoorden Weigeringen

2019 280 179 56
2020 259 177 36

 
NB: Het aantal beslissingen dat door de DVZ werd genomen is hoger, omdat het ook de beslissingen 
om	het	nemen	van	een	definitieve	beslissing	op	te	schorten,	in	afwachting	van	bijkomende	docu-
menten of het resultaat van een onderzoek, omvat. 

2.2.2  Verblijf gezinshereniging  
 
      2.2.2.1  Verblijfsaanvragen

Onder verblijfsaanvragen verstaat men de  verzoeken tot gezinshereniging die in de wet van 15 
december 1980 beschreven situaties in België worden ingediend. 

De gemeentebesturen nemen bepaalde soorten beslissingen en sturen de aanvragen waarvoor ze 
geen beslissing kunnen nemen (onvolledige dossiers of niet bevoegd om een beslissing te nemen, 
twijfel, enz.) door naar de DVZ.  

De DVZ is niet op de hoogte van het aantal verzoeken tot gezinshereniging die in België worden 
ingediend.  Het aantal eerste verblijfstitels die in het kader van een gezinshereniging worden  
afgegeven, verschaft daarentegen informatie over het aantal verzoeken tot gezinshereniging die in 
de loop van een jaar behandeld worden door de diplomatieke en consulaire posten, de gemeente- 
besturen	en	de	DVZ.	(cf.	www.dofi.fgov.be)

Jaren Door de DVZ ontvangen 
aanvragen (EU + niet-EU)

Onontvankelijke of  
geweigerde aanvragen 

(EU + niet-EU)
2019 41.036 5.780
2020 30.711 6.582

 
 2.2.2.2  Aanvragen voor duurzaam verblijf (F+-kaart)

Dit betreft de aanvragen van onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van 
gezinshereniging met een Belg of Unieburger, om hun lang verblijf om te zetten in een duurzaam 
verblijf. 

Door de DVZ ontvangen aanvragen10

2019 13.532
2020 8.756
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2.2.2.3  Controles

De DVZ controleert of de voorwaarden voor een gezinshereniging nog steeds gerespecteerd worden 
tijdens de periode die vastgelegd is in de wet van 15 december 1980.  Deze controles kunnen leiden 
tot een beslissing om een verblijfstitel niet te verlengen (A-kaart) of in te trekken (E- of F-kaart). 
 

Controles die door de DVZ werden uitgevoerd
2019 29.956
2020 20.887

 

Raadpleging van de ANG door de DVZ
2019 11.918
2020 12.587

 

Niet-verlenging of intrekking van een verblijfstitel
2019 215
2020 252

 
2.2.2.4  Verwerking van de documenten en informatiegegevens

De verwerking van de aanvragen voor een (duurzaam) verblijf en het beheer van de opvolging van 
de dossiers leiden tot een constante stroom van documenten en informatiegegevens, die met name 
van de gemeentebesturen afkomstig zijn, naar de DVZ. 

 

Documenten die door de DVZ ontvangen werden11 
2019 118.673
2020 103.092

 
 
2.3  Lang verblijf

Een lang verblijf is een verblijf waarvan de duur de 90 dagen te boven gaat, met uitzondering van 
de Gezinshereniging die het voorwerp uitmaakt van het hoofdstuk 2.2

De algemene regel is dat een aanvraag voor een machtiging tot verblijf moet worden ingediend bij 
de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats in het buitenland 
(aanvraag visum D). In buitengewone omstandigheden kan deze aanvraag worden ingediend bij 
het gemeentebestuur dat bevoegd is voor de verblijfplaats in België. 

10.  Door personeelsgebrek worden deze aanvragen in het dossier geklasseerd zonder bijkomend onderzoek. Als er binnen de 
5 maanden geen negatieve beslissing wordt genomen, levert de gemeentelijke administratie de F+ kaart af.
11.  Bij gebrek aan een instrument dat een automatische telling mogelijk maakt, is dit cijfer niet volledig.  
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Een machtiging tot verblijf wordt om meerdere redenen aangevraagd. De meeste aanvragen 
worden echter ingediend door studenten, werknemers, jongeren die werk en cultuur met elkaar 
combineren (au pair-jongeren, werkvakantieprogramma) of aanvragen die om humanitaire  
redenen worden ingediend.   

2.3.1 Aanvragen voor een machtiging tot verblijf  

Door de DVZ behandelde aanvragen
Jaren Ontvangen aanvragen12  Beslissingen

Aanvragen 
voor een  
visum D

Aanvragen 
die in België 
worden inge-

diend

Totaal aantal 
aanvragen 

Weigeringen Totaal

2019 5.195 936 6.418 3.248 5.150
2020 3.657 878 4.454 2.581 5.62313

 
NB: De aanvragen voor een machtiging tot verblijf die in het kader van een aanvraag voor een  
gecombineerde vergunning (arbeidsvergunning + machtiging tot verblijf) worden ingediend zijn 
niet opgenomen in deze tabel.  

Meest voorkomende nationaliteiten 
Jaren Nationaliteiten Aanvragen Akkoorden Weigeringen

2019 India 2.741 2.591 72
Kameroen 2.205 861 1.326
China 1.770 1.682 26
Marokko 1.442 1.009 373
Turkije 1.227 1.046 107
Andere 13.412 11.670 1.344
Totaal 22.797 18.859 3.248

2020 Kameroen 2.111 956 1.103
India 1.776 1.613 12
Marokko 1.294 867 352
China 1.053 1.051 17
Turkije 934 800 73
Andere 9.780 8.334 1.024
Totaal 16.948 13.621 2.581

 
  Het aantal visumaanvragen daalt in alle landen zeer sterk, behalve in Kameroen.  

12.  Deze cijfers worden op basis van een manuele telling opgesteld. Er is dus een foutmarge. 
13.  De wegwerking van een deel van de achterstand werd door de daling van het aantal aanvragen mogelijk gemaakt (sani- 
       taire maatregelen die de toegang tot de posten en de gemeenten beperken).
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2.3.2 Studiemigratie (niet-EU)

Door de Belgische diplomatieke en consulaire posten ontvangen aanvragen 
voor een visum D

Jaren Studies in 
het erkend 

hoger onder-
wijs14 

Studies in 
het niet 
erkend 

hoger onder-
wijs

Stage / 
Opleiding

Onderzoek Totaal

2019 11.409 1.128 646 777 13.960
2020 8.158 632 335 574 10.059

 
Top 5 nationaliteiten

2019 2020
Kameroen 2.144 Kameroen 2.041
China 1.422 Marokko 933
Marokko 957 China 841
India 749 India 601
USA 690 Turkije 360
Overigen 7.998 Overigen 5.283

 
Bijna alle aanvragen voor een machtiging tot verblijf die door Kameroeners worden ingediend  
passen in het kader van de academische migratie. 

 

Beslissingen
Jaren Positieve beslissingen Negatieve 

beslissingen 
genomen door 

de DVZ

Totaal 
beslissingen 

genomen door 
de DVZ

Totaal Beslissingen 
genomen door 

de DVZ
2019 10.860 (81%) 1.605 2.532 4.137
2020 7.507 (79%) 1.255 1.996 3.251

 
2.3.3 Humanitaire visa

Alhoewel de redenen voor een visumaanvraag om humanitaire redenen eigen zijn aan een individu, 
zijn er drie grote categorieën:  

14.  Artikel 58 van de wet van 15 december 1980. 
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• De hervestiging (verbintenis van België in het kader van het Europees hervestiging-
sprogramma – AMIF-fonds): 

Voor de periode 2018 – 2019 heeft België zich ertoe verbonden om 2.000 vluchtelingen op 
zijn grondgebied te hervestigen. Voor het jaar 2020 heeft België zich ertoe verbonden om 758 
vluchtelingen te hervestigen.  Omwille van de gezondheidscrisis werden de overbrengingen van 
de personen die door het CGVS geselecteerd werden (met de goedkeuring van de minister of de 
staatssecretaris die bevoegd is voor asiel en migratie) in 2020 opgeschort. Begin 2021 werden 
de overbrengingen hernomen.  1.295 personen die in 2018 en 2019 geselecteerd werden zijn in 
België aangekomen. 1.463 van deze personen zullen voor 31/12/2021 moeten worden overge-
bracht.  (Geselecteerde personen ontvangen dus niet steeds in de loop van hetzelfde jaar een 
visum.) Het gaat hoofdzakelijk om Syrische vluchtelingen in Libanon en Turkije.

• De verruimde gezinshereniging 

Het gaat om vreemdelingen die het recht op gezinshereniging niet of niet meer genieten, 
maar die een Belg of een in België verblijvende vreemdeling willen begeleiden of vervoegen. 
De volgende situaties komen het vaakst voor: de meerderjarige kinderen van een onderdaan 
van een derde land die, na het vertrek van de gezinscel, geïsoleerd achterblijven in het land 
van herkomst, de verwanten die weduwnaar zijn, geïsoleerd zijn of ten laste zijn van een Belg 
of een onderdaan van een derde land, de kinderen die buiten het kader van de internationale 
adoptie (voogdij, kefala,...) toevertrouwd zijn aan een derde die in België verblijft, enz. De 
meerderjarige kinderen en de verwanten van buitenlandse diplomaten die op missie zijn in  
België worden ook opgenomen in deze categorie.  De machtiging tot verblijf die aan deze per-
sonen wordt toegekend, is beperkt tot de duur van de missie van de referent in België. 

• De humanitaire en/of dringende situaties:

Over	het	algemeen	gaat	het	om	vreemdelingen	die	zich,	omwille	van	hun	profiel	en/of	hun	 
activiteiten en/of hun standpunten en/of hun engagement, niet meer veilig voelen in hun land 
of	het	 land	waarnaar	ze	gevlucht	zijn	en	die	tijdelijk	of	definitief	afstand	wensen	te	nemen.	
Sommige aanvragen worden om economische of medische redenen ingediend, of eenvoudig-
weg omdat men een beter leven wil hebben. Deze aanvragers hebben niet steeds een band 
(familie, vrienden, studies, vroeger verblijf, enz.) met België, die de keuze om zich in België te 
vestigen zou rechtvaardigen. Ook de reddingsoperaties vallen hieronder.

De aanvragen voor humanitaire visa worden door de DVZ behandeld.  

 

Visumaanvragen om humanitaire redenen (alle redenen samen)
Jaren Aanvragen Akkoorden Weigeringen

2019 1.153 929 476
2020 920 697 424
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In 2019 werden 415 visa afgegeven aan Afghanen (45%), 275 aan Syriërs (30%), 43 aan Oegandezen 
(5%), 29 aan Somaliërs (3%), 12 aan Ethiopiërs (1%). De rest is tussen verschillende nationaliteiten 
verdeeld.

In 2020 werden 326 visa afgegeven aan Syriërs (47%), 153 aan Afghanen (22%), 55 aan Turken 
(8%), 34 aan Palestijnen (5%) en 20 aan Oegandezen (3%). De rest is tussen verschillende  
nationaliteiten verdeeld.

Omwille van beperkingen van de databanken van de FOD Buitenlandse Zaken en de 
DVZ is het niet mogelijk om de cijfers over de humanitaire visa verder op te splitsen. De  
databanken worden aangepast zodat de cijfers in het volgende activiteitenverslag verder 
verfijnd kunnen worden. 

2.3.4 Arbeidsmigratie (niet-EU)

De gecombineerde vergunning materialiseert de arbeidsvergunning die door het bevoegde Gewest 
aan een werknemer in loondienst wordt toegekend en de machtiging tot verblijf die door de DVZ 
wordt gegeven.  De uiteindelijke beslissing (toekenning van een gecombineerde vergunning of  
weigeren) wordt steeds door de DVZ genomen en meegedeeld aan de werknemer, de werkgever, 
het Gewest, de diplomatieke post of het bevoegde gemeentebestuur.  

Vervolgens vraagt de werknemer die zich in het buitenland bevindt een visum D aan de post. De 
werknemer die zich in België bevindt, vraagt een verblijfstitel aan het gemeentebestuur.  

Door de DVZ behandelde aanvragen

Jaren Dossiers die door de  
Gewesten naar de DVZ 

worden gestuurd15 

Beslissingen genomen 
door de DVZ

2019 17.862 14.173
2020 15.963 15.412

Genomen beslissingen met betrekking tot een eerste aanvraag - Belangrijkste natio- 
naliteiten

Type beslissing, per nationaliteit
2019 2020

Nationa- 
liteit

Akkoor-
den

Wei-
geringen

Totaal Nationa- 
liteit

Akkoor-
den

Wei-
geringen

Totaal

India 1.678 1 1.679 India 1.579 0 1.579
Turkije 385 4 389 Turkije 423 6 429
Japan 276 0 276 Japan 346 1 347

15.  De DVZ moet niet voor alle dossiers die door de gewesten worden doorgestuurd een beslissing nemen. Overeenkomstig  
      het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelstaten wordt een deel van deze dossiers ter info doorge- 
       stuurd. 
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Marokko 229 3 232 Marokko 272 11 283
China 209 0 209 China 242 0 242
Andere 1.440 6 1.446 Andere 2.025 28 2.053
Totaal 4.217 14 4.231 Totaal 4.887 46 4.933

Genomen beslissingen, alle soorten aanvragen samen (eerste aanvraag, aanvraag voor 
een verlenging van het verblijf, aanvraag voor een verandering van statuut)  - Belang- 
rijkste nationaliteiten

Type beslissing, per nationaliteit
2019 2020

Nationa- 
liteit

Akkoor-
den

Wei-
geringen

Totaal Nationa- 
liteit

Akkoor-
den

Wei-
geringen

Totaal

India 4.854 1 4.855 India 5.456 5 5.461
Japan 941 0 941 Turkije 1.067 7 1.074
Turkije 857 4 861 Marokko 900 13 913
Marokko 597 3 600 Japan 791 0 791
China 592 0 592 China 619 0 619
Andere 5.574 6 5.580 Andere 6.227 30 6.257
Totaal 13.415 14 13.429 Totaal 15.060 55 15.115

 
2.3.5 Aanvragen tot verlenging van het verblijf  

Algemeen gezien wordt een machtiging tot verblijf voor een beperkte duur verleend. Voor de  
verlenging van deze machtiging moeten de in de oorspronkelijke beslissing vastgelegde voor-
waarden gerespecteerd worden. In dit kader controleert de DVZ of de persoon die de machtiging 
om zijn verblijf te verlengen aanvraagt aan de voorwaarden voor de vernieuwing voldoet. 

Jaren Aanvragen Beslissingen 
2019 18.679 15.294
2020 21.430 20.602

2.4  Onderdanen van de Europese Unie

Een lang verblijf is een verblijf dat langer dan drie maanden duurt. De DVZ behandelt slechts een 
zeer klein deel van de verblijfsaanvragen van de burgers van de Unie. Hij staat de gemeenten 
daarentegen wel bij in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden op dit gebied. De DVZ 
kan het verblijf van een burger van de Unie weigeren of er een einde aan maken indien de burger 
niet of niet meer aan de verblijfsvoorwaarden voldoet.  De DVZ verleent voorrang aan de behande- 
ling van de informatiegegevens die door de POD Maatschappelijke Integratie worden doorgegeven 
en de schrappingsadviezen die door het RSVZ worden doorgegeven.
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2.4.1 Verblijfsaanvragen

Verblijfsaanvragen ingediend door de burgers van de Unie in de gemeenten in het kader van werk, 
studie, arbeid, voldoende inkomen of gezinshereniging: 

Jaren Verblijfsaanvragen
2019 71.987
2020 60.039

 

Meest voorkomende nationaliteiten
2019 2020

Roemenië 19.263 Roemenië 14.552
Frankrijk 11.072 Frankrijk 10.223
Nederland 7.617 Nederland 6.705
Italië 5.369 Spanje 4.363
Bulgarije 5.157 Italië 4.357
Overige 23.509 Overige 19.839
Totaal 71.987 Totaal 60.039

2.4.2 Weigering van verblijf (bijlage 20 van het KB van 8 oktober 1981)

2019 2020
Totaal 1.551 Totaal 1.638
Nederland 280 Roemenië 329
Frankrijk 261 Nederland 311
Roemenië 234 Frankrijk 238
Italië 130 Bulgarije 134
Spanje 123 Spanje 126
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Profiel van de burgers van de Unie aan wie een weigering van verblijf  
betekend werd

2019 2020
Houder van toereikende besta-
ansmiddelen

476 654

Werknemer 161 13
Zelfstandige 85 114
Gedetacheerde 7 2
Werkzoekende 794 635
Student 23 13
Gezinshereniging 5 5
Herinschrijving 0 1
Bijlage 22 1
Totaal 1.551 1.638

 
2.4.3 Einde verblijf (bijlage 21 van het KB van 8 oktober 1981)

2019 2020
Totaal 600 Totaal 896
Roemenië 294 Roemenië 434
Bulgarije 79 Bulgarije 122
Italië 49 Nederland 71

Profiel van de burgers van de Unie aan wie een einde van het verblijf  
betekend werd

2019 2020
Houder van toereikende  
bestaansmiddelen

57 43

Werknemer 148 308
Zelfstandige 272 329
Gedetacheerde 2 3
Werkzoekende 66 132
Student 15 28
Gezinshereniging 40 51
Herinschrijving 2
Totaal 600 896
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2.4.4 Verwerking van de informatiegegevens die door de POD Maatschappelijke 
Integratie worden doorgestuurd en de schrappingsadviezen die door het RSVZ 
worden doorgestuurd 

Zowel op het niveau van de aanvragen als op het niveau van de opvolging van de dossiers heeft 
de DVZ ervoor gekozen om zich te concentreren op de strijd tegen het veiligheidsrisico, fraude en 
de maatschappelijke last die de burgers van de Unie kunnen vormen.  In dit kader werkt hij nauw 
samen met de POD Maatschappelijke Integratie en het RSVZ, via een geïnformatiseerd communi-
catiekanaal.  

 
Verwerking van de door de POD Maatschappelijke Integratie doorgestuurde infor-
matiegegevens betreffende meerderjarige burgers van de Unie die een leefloon of  
sociale bijstand ontvangen

Jaren Ontvangen informatie- 
gegevens

Verwerkte informatie- 
gegevens

2019 2.140 2.495
2020 2.241 1.25416 

Verwerking van de door het RSVZ doorgestuurde adviezen voor de schrapping van een 
meerderjarige burger van de Unie uit de registers van het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Jaren Ontvangen adviezen Behandelde adviezen 
2019 378 471
2020 308 296

 
2.5  Naturalisaties

De rol die door de DVZ gespeeld wordt in het kader van de verschillende procedures die inge- 
diend worden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is beperkt: de DVZ verstrekt inlichtingen, 
die eventueel gepaard gaan met opmerkingen, aan de Procureurs, en formele adviezen aan de  
Naturalisatiecommissie van de Kamer.  

Jaren Vragen om een advies Uitgebrachte adviezen
2019 28.661 28.460
2020 22.280 27.553

16.  De oorzaak van deze daling moet gezocht worden bij een verschuiving van personeel naar de dienst gecombineerde   
       vergunning.  
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3.  Kwetsbare personen

3.1 Slachtoffers van mensenhandel17 en smokkel18

Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de afgifte van verblijfsdocumenten in het kader van 
de procedure bedoeld in de artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15.12.1980. Op vraag van een 
erkend	 gespecialiseerd	 centrum	 voor	 begeleiding	 en	 opvang	 van	 slachtoffers	mensenhandel	 en	 
afhankelijk van de fase van het gerechtelijk onderzoek levert DVZ de bijhorende verblijfsdocumen- 
ten af. 

3.1.1 Binnenkomende aanvragen

Sector Totaal Mannen Vrouwen
Economische  
uitbuiting

48 37 11

Uitbuiting prostitutie 26 3 23
Uitbuiting bedelarij 1 0 1
Verplichting om 
een misdaad of een 
wanbedrijf te plegen

0 0 0

Smokkel 5 2 3
Andere 2 0 2
Algemeen totaal 82 42 40

3.1.2 Beslissingen

Type document Totaal Mannen Vrouwen
Bijlage 15 16 8 8
Attest van  
immatriculatie

80 41 39

Verlenging attest van 
immatriculatie

7 6 1

Tijdelijk verblijf 
(A-kaart) / mensen-
handel

78 38 40

Tijdelijk verblijf 
(A-kaart) / humanitair

53 3 2

Verlenging (A-kaart) / 
mensenhandel

384 224 160

Verlenging (A-kaart) / 
humanitair

34 16 18

17. Artikel 433 quinquies van het Strafwetboek: de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting,  
     de opvang  van een persoon, het nemen  of de overdracht van de controle over hem, teneinde de laatstgenoemde  
     persoon te kunnen uitbuiten. De uitbuiting omvat: de seksuele uitbuiting; de economisch uitbuiting; uitbuiting van  
     bedelarij; verplichting om misdaden of wanbedrijven te plegen; handel in organen of menselijk lichaamsmateriaal. 
18.   Art. 77 bis en 77 quater van de wet van 15/12/1980.  
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Definitief	verblijf	
(B-kaart) / mensen-
handel

29 19 10

Definitief	verblijf	
(B-kaart) / humanitair

13 8 5

Bevel om het grond-
gebied te verlaten

0 0 0

Algemeen totaal 646 363 283

 
Bijlage 15  - artikel 61/2§2 van de wet van 15/12/1980 

Een	bijlage	15	wordt	voor	een	periode	van	maximum	45	dagen	afgeleverd	en	dekt	de	reflectie- 
periode.	Dit	document	zal	niet	worden	afgeleverd	indien	het	slachtoffer	een	rechtstreekse	klacht	
indient	 of	 verklaringen	 tegen	 de	 daders	 aflegt.	 Een	 NBMV	 ontvangt	 tijdens	 de	 reflectieperiode	 
onmiddellijk een attest van immatriculatie.

Attest van immatriculatie (AI) – artikel 61/3 van de wet van 15/12/1980

Een attest van immatriculatie is een verblijfsdocument dat afgeleverd wordt terwijl de magistraat 
onderzoekt	of	het	slachtofferstatuut	zal	worden	toegekend.	Deze	is	drie	maanden	geldig	en	kan	één	
enkele keer verlengd worden, voor een periode van drie maanden.

A-kaart/MH – artikel 61 van de wet van 15/12/1980

De A-kaart, is een verblijfstitel met een duur van zes maanden die toegekend wordt wanneer de 
magistraat	het	voorlopig	statuut	van	slachtoffer	van	mensenhandel	en/of	zwaardere	vormen	van	
mensensmokkel heeft toegekend.   

Humanitaire A-kaart (A-kaart/HUM)

Deze A-kaart is een verblijfstitel met een duur van zes maanden die om humanitaire redenen, op 
basis van de artikelen 9 bis en 13 van de wet van 15/12/1980, wordt toegekend.

B-kaart/MH – artikel 61/5 van de wet van 15/12/1980

Het	gaat	om	een	machtiging	tot	verblijf	van	onbepaalde	duur	die	aan	het	slachtoffer	wordt	afge-
leverd indien zijn verklaring of klacht tot een veroordeling geleid heeft, of indien de magistraat in 
zijn vorderingen de tenlastelegging van mensenhandel of mensensmokkel onder de verzwarende 
omstandigheden voorzien in artikel 77quater weerhouden heeft.

Humanitaire B-kaart (B-kaart/HUM)

Het gaat om een machtiging tot verblijf van onbepaalde duur die om humanitaire redenen, op basis 
van artikel 9 bis van de wet van 15/12/1980, wordt afgeleverd.
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3.2  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

De	wet	 van	 15.12.1980	 voorziet	 een	 specifieke	 procedure	 voor	 de	 niet-begeleide	minderjarige	
vreemdelingen die geen internationale bescherming aanvragen in België19.  

De	artikelen	61/14	tot	61/25	van	de	wet	voorzien	een	specifieke	procedure	met	behulp	waarvan	de	
DVZ een duurzame oplossing moet zoeken voor de NBMV (de wet voorziet drie mogelijke duurzame 
oplossingen: de gezinshereniging in het land van herkomst (artikelen 9 en 10 van  het Verdrag 
inzake de rechten van het kind), de terugkeer naar het land van herkomst, met garanties op opvang 
en verzorging, hetzij door zijn ouders of andere volwassenen die een band hebben met het kind, 
hetzij door niet-gouvernementele organisaties, of de toekenning van een verblijf in België).  

Tijdens het onderzoek van de duurzame oplossing (6 maanden) wordt een attest van immatricula- 
tie (AI) afgegeven en de minderjarige wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Een maand 
voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het AI moet de voogd een nieuw voorstel voor een 
duurzame oplossing, samen met alle nuttige bewijselementen, voorleggen.  Zolang er geen duur-
zame oplossing gevonden is, wordt het AI verlengd.  

Een A-kaart wordt afgegeven indien de duurzame oplossing zich in België bevindt (1 jaar), op voor-
waarde dat een identiteitsdocument, zoals een paspoort, wordt voorgelegd.  Een maand voor het 
verstrijken van de titel moet de voogd documenten met betrekking tot het levensproject in België 
voorleggen (artikel 61/21). 

Behoudens uitzonderingen wordt een B-kaart afgegeven na een verblijf van drie jaar met een 
A-kaart (onbeperkt verblijf).   

Indien de duurzame oplossing zich niet in België bevindt, wordt een bevel tot terugleiding  
uitgevaardigd en aan de voogd betekend. Deze beslissing wordt in rechte en in feite gemotiveerd.  
Binnen de 30 dagen kan een annulatieberoep worden ingediend bij de RVV. 

Beslissingen

Type document Totaal Jongens Meisjes
Attest van  
immatriculatie

153 95 58

Verlenging attest van  
immatriculatie

198 128 70

A-kaart 47 28 19
Verlenging A-kaart 96 46 50
A-kaart afgegeven op  
basis van artikel 61/24 van de 
wet

21 13 8

Verlenging A-kaart  
afgegeven op basis van artikel 
61/24 van de wet

16 11 5

B-kaart 28 15 13
Bevel tot terugbrenging (bijlage 
38)

50 26 24

Totaal 609 362 247

19.  Voor de NBMV die een verzoek om internationale bescherming indienen vindt u de beschikbare cijfers in het hoofdstuk  
       Internationale bescherming, zie pagina: 42  
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3.3 Uitzonderlijk verblijf

In geval van buitengewone omstandigheden behandelt de DVZ de aanvragen voor een machtiging 
tot verblijf die op het grondgebied worden ingediend. Het gaat om de aanvragen om humanitaire 
redenen (artikel 9bis) en de aanvragen om medische redenen (artikel 9ter).

3.3.1 Humanitaire redenen

Artikel 9bis van de wet van 15.12.1980 stelt een vreemdeling in staat om een aanvraag voor 
meer dan drie maanden in België in te dienen, op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument  
beschikt, dat hij daadwerkelijk op het grondgebied verblijft en buitengewone omstandigheden  
inroept die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om een verblijfsaanvraag in te dienen vanuit 
zijn land van herkomst of zijn land van verblijf in het buitenland. 

3.3.1.1  Aanvragen

In 2020 werden 3.642 nieuwe aanvragen ingediend (4.141 in 2019). 

Als gevolg van de gezondheidscrisis20 werden bijzondere maatregelen genomen om de indiening 
van de aanvragen via de elektronische weg te bevorderen en om de controle van de realiteit van 
het verblijf door de wijkagent uit te stellen. Het verblijf dat op basis van doorslaggevende bewijs- 
stukken (huur, energieconsumptiefacturen, telefoonabonnementen, enz.) wordt verklaard wordt 
voorlopig aanvaard.  Deze maatregelen werden in de loop van het jaar 2020 toegepast.

 
3.3.1.2  Beslissingen

De beoordeling van de elementen die door de verzoeker in het kader van zijn aanvraag worden 
voorgelegd wordt geval per geval uitgevoerd, op basis van het volledig dossier en de bewijzen die 
voorgelegd worden om de aanvraag te staven.  De beoordeling is over het algemeen gebaseerd op 
een overtuigende waaier van elementen.

De beslissingen inzake de ontvankelijkheid zijn het gevolg van de analyse van de omstandigheden 
van de indiening van de aanvraag en de buitengewone omstandigheden die worden ingeroepen. Bij 
het onderzoek van deze omstandigheden wordt er rekening gehouden met de grondrechten (het 
gaat in het bijzonder om het respect voor de artikelen 3 en 8 van het EVRM) en de rechtspraak 
inzake de materie. 

Voor zover de aanvraag ontvankelijk is, wordt hij ten gronde geanalyseerd, dit wil zeggen dat nage-
gaan wordt of hij betrekking heeft op elementen die het verblijf in België kunnen rechtvaardigen.   
Bij het nemen van de beslissingen ten gronde wordt er een afweging gemaakt tussen de belangen 
die de verzoeker in België zou kunnen hebben en de belangen die hij in zijn land van herkomst zou 
kunnen hebben. In het kader van deze beslissingen wordt er rekening gehouden het gedrag van 
de verzoeker tijdens zijn verblijf (zijn positieve of negatieve integratie, in geval van inbreuk op de 
openbare orde of de nationale veiligheid).  

20.  Omzendbrief van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van 24 maart 2020 betreffende de uitzonderlijk en  
        voor lopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van  
        de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten  
        gevolge van het CORONAVIRUS - COVID 19, die naar alle gemeenten werd gestuurd. 



Toetsingskader voor de behandeling van aanvragen 9bis.

Er zijn geen criteria voor humanitaire regularisatie opgenomen in de Verblijfswet. DVZ toetst bij 
de behandeling van de aanvragen de verschillende elementen die positief of negatief meegenomen 
worden in de beoordeling van een aanvraag, steeds rekening houdend met alle elementen van het 
dossier. 

Het is onmogelijk om een exhaustieve lijst van positieve of negatieve elementen op te sommen. 

Elementen die positief in rekening kunnen worden gebracht, maar nooit automatisch tot 
een regularisatie leiden, zijn bijvoorbeeld:

• De duur van het verblijf in België en de integratie, samen met schoolgaande kinderen geduren-
de verschillende jaren (minstens lager onderwijs)

• In context van art 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: personen die 
niet in aanmerking komen voor gezinshereniging, maar niet kunnen uitgewezen worden om-
wille van hun gezinssituatie (waaronder bijvoorbeeld ouders van kinderen met een legaal  
verblijf	in	België	met	affectieve	en	financiële	banden,	samenwonende	partners	met	kinderen	die	
om een bepaalde reden onafhankelijk van hun wil niet in één van de herkomstlanden kunnen  
verblijven)

• Personen wiens kinderen of kleinkinderen al lange tijd legaal in België verblijven of Belg zijn 
en die geen enkel familielid meer hebben in het herkomstland en daar ook geen banden meer 
hebben, vaak gepaard met een medische problematiek

• Erkende staatlozen, indien de staatloosheid onvrijwillig is en de betrokkene niet in een ander 
land een verblijfsrecht kan bekomen

• Buitengewoon lange duur van de asielprocedure

• Erg	 kwetsbare	 alleenstaande	vrouwen	met	 kinderen,	 die	 slachtoffer	 zijn	 van	geweld	 of	 een	
ernstig risico hierop lopen

Voorbeelden van elementen die negatief worden in rekening gebracht in een dossier zijn: 

• Lange tijd van onwettig verblijf in België met verschillende bevelen om het grondgebied te ver-
laten en geen band met België

• Periodes van terugkeer naar het herkomstland of land van gewoonlijk verblijf, al dan niet vrij- 
willig of gedwongen

• Betrokkenheid bij mensenhandel of mensensmokkel

• Feiten van openbare orde

• Betrokkenheid als dader van huiselijk geweld

Kwetsbare personen kunnen rekenen op een bijzondere aandacht, ongeacht het geslacht of leeftijd. 
Kinderen vallen hier sowieso onder.

35

Dienst Vreemdelingenzaken - Activiteitenverslag 2020



36

Aantal beslissingen

gunstig ongunstig Zonder  
voorwerp

Art. 9Bis §3 Totaal

2019 1.613 (50 %) 1.376 (43 %) 206 (6 %) 11 (0.3%) 3.206
2020 1.847 (49 %) 1.657 (44 %) 263 (7%) 11 (0.3%) 3.778

 

De toename van het aantal beslissingen (18 %) is het gevolg van een intensere activiteit, omwille 
van het opgelegde telewerk. 

Gunstige afsluitingen 

Onbeperkt verblijf Beperkt verblijf Totaal 
2019 10 1.603 1.613
2020 0 1.847 1.847

 
De verblijven die in 2020 werden toegekend zijn allemaal beperkt en kunnen, onder voorwaarden, 
verlengd worden.  De voorwaarden voor verlenging zijn over het algemeen:

• Voorlegging van een paspoort 

• De openbare orde of de nationale veiligheid niet in gevaar brengen door zijn gedrag.

• Het	bewijs	van	effectief	en	recent	werk	leveren	(arbeidsovereenkomst	en	loonfiches)	en/of	het	
bewijs dat de verzoeker (en de begeleidende familie, indien dat nodig is) niet afhankelijk is van 
de sociale bijstand of van een uitkering.  

• Krachtens artikel 1/2, § 3, van de wet van 15.12.1980 dient de betrokkene het bewijs te  
leveren van de inspanningen om zich in de samenleving te integreren wanneer hij de verlenging 
van zijn verblijfstitel aanvraagt.  De Dienst Vreemdelingenzaken houdt in het bijzonder  
rekening met het volgen van een inburgeringscursus of een beroepsopleiding, het uitoefenen 
van een activiteit als werknemer of het voorleggen van een bewijs van inschrijving in een   
georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, de kennis van de taal van de verblijf- 
plaats en het actief deelnemen aan het verenigingsleven. Volledige informatie hierover staat op 
de	site	van	de	DVZ	(www.dofi.fgov.be	>	Snelle	links	>	Integratiebereidheid	en	inspanningen	
tot integratie in België).  

Bijkomende voorwaarde voor de verwekker van een wettelijk verblijvend kind:

• Het	bewijs	van	de	samenwoning	of	het	bewijs	van	affectieve	banden	met	zijn	wettelijk	verblij- 
vend kind
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Personen die gemachtigd zijn tot verblijf 

2019 3.320
2020 3.508

In het kader van 1.847 beslissingen tot gunstige afsluiting in 2020 werden 3.508 personen geregu- 
lariseerd (per beslissing werd dus gemiddeld 1,9 persoon geregulariseerd). 

Top 5 van de nationaliteiten voor de geregulariseerde personen 

2019 2020
Nationaliteit Personen Nationaliteit Personen

Armenië 656 Armenië 500
Kosovo 322 Servië 286
Servië 314 Kosovo 260
Macedonië 244 Marokko 234
Rusland 217 Congo (DRC) 232

Ongunstige afsluitingen

Onontvankelijkheid Ongegrond Totaal
2019 1.255 121 1.376
2020 1.599 58 1.657

In 2020 werden 1.599 onontvankelijkheidsbeslissingen genomen: 1.383 wegens het ontbreken van 
buitengewone omstandigheden, 110 wegens het ontbreken van een identiteitsdocument en 106 
wegens het niet betalen van de administratieve retributie. 

Personen aan wie het verblijf geweigerd wordt 

2019 1.970
2020 2.474

In het kader van 1.657 beslissingen tot ongunstige afsluiting in 2020 gaat het om 2.474 personen 
(per beslissing wordt gemiddeld 1,5 persoon geweigerd). 

Top 5 van de nationaliteiten voor de geweigerde personen

2019 2020
Nationaliteit Personen Nationaliteit Personen

Marokko 329 Marokko 318
Armenië 199 Armenië 192
Congo (DRC) 136 Albanië 184
Kosovo 120 Congo (DRC) 160
Albanië 112 Brazilië 112
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Andere afsluitingen

Zonder voorwerp21 Artikel 9Bis §322 Totaal 
2019 206 11 217
2020 263 11 274

 
Personen op wie de andere afsluitingen betrekking hebben

Betrokken personen
Zonder voorwerp Artikel 9Bis §3 Totaal

2019 297 15 312
2020 358 16 374

 
Top 5 van de nationaliteiten voor de personen op wie de andere afsluitingen betrekking 
hebben

2019 2020
Nationaliteit Personen Nationaliteit Personen

Armenië 27 Rusland 36
Marokko 26 Congo (DRC) 33
Turkije 23 Irak 26
Rusland 21 Armenië 24
Congo (DRC) 17 Afghanistan 22

 
 
Op 31.12.2020 werden 3.228 aanvragen nog onderzocht. 65 % van deze aanvragen 
waren minder dan een jaar oud,  26 % waren tussen een en twee jaar oud, 6 % tussen 
twee en drie jaar en 3 % waren meer dan drie jaar oud (in de meeste gevallen ging het 
om dossiers die omwille van onderzoeken in verband met de openbare orde geblokkeerd 
waren).

3.3.1.3  Voorbeelden van regularisaties van verblijf

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van situaties die geleid hebben tot een regularisatiebeslissing 
(situaties gekozen op basis van de top 5 van de geregulariseerde nationaliteiten):

1. Regularisatie van het verblijf voor een Servisch gezin (ouders + 4 kinderen) waarvan de meerder-
jarige dochter zwaar gehandicapt is. Ze wordt als minderjarig beschouwd en is onder voorlopige 
bewindvoering geplaatst, met aanduiding van een bewindvoerder over de goederen en de ouders 
als vertrouwenspersonen.  De ouders verblijven al 10 jaar in België en zijn goed geïntegreerd.   
 

21. Een aanvraag wordt zonder voorwerp wanneer deze uitgedoofd is. Bij voorbeeld: De aanvrager heeft het  
    gevraagde verblijf reeds op basis van een andere procedure verkregen of heeft het Schengengebied gedurende  
       meer dan 3 maanden verlaten, waardoor hij niet meer geacht wordt het centrum van zijn belangen in België te hebben.  
22.  Afstand: In toepassing van artikel 9bis, § 3, of van artikel 9ter, § 8, wordt de vreemdeling die een nieuwe 9bis- of           
     9ter-aanvraag indient sinds 01.03.2016 geacht afstand te doen van de aanvragen die eerder op basis van hetzelfde  
           artikel werden ingediend, voor zover ze nog hangende zijn. In dit geval behandelt de Dienst enkel de meest recente aanvraag.  
       Een aanvraag waarvoor de DVZ nog geen beslissing heeft genomen wordt als een hangende aanvraag beschouwd.
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2. Regularisatie van een Kosovaars gezin (2 ouders en 3 kinderen) dat meerdere verblijfs- 
procedures ingediend heeft en afgewezen werd.  De kinderen, die 8 à 15 jaar oud zijn, gaan al 
meerdere jaren naar school in België.  Een van de kinderen heeft grote gezondheidsproblemen.   
Het gezin heeft zich tijdens zijn verblijf in België zeer goed geïntegreerd en beschikt over echte 
arbeidsmogelijkheden.  

3. Regularisatie van het verblijf van een Marokkaanse dame die 56 jaar oud is en vier jaar geleden, 
in het kader van een familiebezoek, wettelijk in België aangekomen is.   Ze bezocht haar dochter, 
een moeder van 5 jongere kinderen die 5 à 14 jaar oud zijn, die de Belgische nationaliteit heeft 
en aan kanker leed.   De dochter is zeer kort daarna overleden.  

Met het oog op de onontbeerlijke aanwezigheid van de betrokkene bij haar kleinkinderen, met 
wie ze samenleeft en die ze hulp en psychologische steun verleent, aangezien de vader vaak 
afwezig is wegens zijn werk, was de regularisatie van het verblijf van de betrokkene menselijk 
gezien onontbeerlijk voor het evenwicht van het gezin.  

4. Regularisatie van een dame met de Congolese nationaliteit die in 2013 aangekomen is, kort na 
haar aankomst een asielaanvraag heeft ingediend en wier procedure nog steeds loopt. Tijdens 
dit legaal verblijf heeft de betrokkene beroepsopleidingen gevolgd en regelmatig als zieken- 
verzorgster gewerkt.  

Bijzondere gevallen: Regularisaties van het verblijf voor de ouders waarvan het kind wegens een 
risico op vrouwelijke genitale verminking als vluchteling werd erkend 

Op 12 april 2019 heeft het CGVS op zijn site aangekondigd dat het de vluchtelingenstatus niet 
langer kon toekennen aan de ouders van kinderen die wegens een risico op vrouwelijke genitale 
verminking (VGV) als vluchteling erkend worden. Deze ouders werden aangemoedigd om hun  
verblijf door middel van een aanvraag op basis van artikel 9Bis van de wet van 15.12.1980 te laten 
regulariseren. 

De DVZ, die zich bewust is van het feit dat het belangrijk is dat dit type aanvraag prioritair wordt 
behandeld, heeft in samenwerking met het CGVS een procedure ingevoerd via dewelke hij zich 
laat informeren over de erkenning van elk betrokken kind en over de eventuele indiening van een 
9Bis-procedure voor de ouders. 

In het kader van 171 meldingen werden 63 gevallen geregulariseerd (een van de ouders of beide 
ouders), 3 werden wegens het niet betalen van de administratieve retributie of wegens de open-
bare orde geweigerd, 18 worden nog onderzocht en 46 zijn reeds in het bezit van een verblijfstitel 
die in een andere context, bijvoorbeeld de gezinshereniging, bekomen werd. 41 hebben nog geen 
verblijfsaanvraag ingediend. 

3.3.2 Medische redenen

Het gaat hier om de aanvragen om machtiging tot verblijf op basis van medische redenen, inge- 
diend op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.
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3.3.2.1  Binnenkomende aanvragen

Nieuwe aanvragen Aanvragen verlenging
2019 1.237 350
2020 1.166 280

 
3.3.2.2  Beslissingen

Eindbeslissingen 

2019 2020
Beslissing Personen Beslissing Personen

Gunstige Machtiging 
tot tijdelijk 
verblijf 

178

289

182 295

Machtiging 
tot	definitief	
verblijf 

14 13

Totaal 192 195
Ongunstige Onontvanke- 

lijke aanvraag 
566

2.592

328 1.816

Ongegronde 
aanvraag 

1.025 788

Technische 
weigering 

0 7

Totaal 1.591 1.123
Andere Uitsluiting 35 35 21 21

Aanvraag 
zonder voor-
werp 

110 153 90 139

Afstand 2 4 2 4
Totaal 147 192 113 164

Algemeen 
totaal 

1.930 3.073 1.431 2.275
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Andere beslissingen 

Type beslissing 
2019 2020

Aflevering	attest	van	 
immatriculatie 

122 84

Akkoord verlenging tijdelijk 
verblijf 

177 179

Weigering verlenging tijdelijk 
verblijf wegens niet meer  
voldoen aan de criteria

73 59

Omzetting	in	definitief	verblijf	
na 5 jaar tijdelijk verblijf 

54 50

Totaal 426 372

 
Top 5 nationaliteit geregulariseerde personen

2019 2020
Marokko 36 Congo (DRC) 39
Armenië 31 Marokko 31
Congo (DRC) 23 Venezuela 31
Brazilië 20 Albanië 25
Algerije 20 Algerije 15

 
Top 5 nationaliteit personen met een weigeringsbeslissing  

2019 2020
Congo (DRC) 263 Congo (DRC) 188
Marokko 237 Marokko 157
Kosovo 211 Albanië 151
Armenië 186 Kosovo 130
Rusland 167 Irak 84

 
Top 5 nationaliteit personen met een andere eindbeslissing23 

2019 2020
Marokko 25 Marokko 24
Congo (DRC) 19 Congo (DRC) 20
Servië 17 Algerije 17
Armenië 13 Rusland 14
Nigeria 10 Turkije 11

23.  Onder andere afsluitingen verstaat men de beslissingen genomen op basis van artikel 9ter, § 8, de beslissingen « zonder  
       voorwerp » en de beslissingen tot uitsluiting.  
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3.3.2.3  Medische adviezen

De artsen-adviseurs van de Dienst Medisch Verblijf verstrekken medische adviezen in het kader van 
verblijfsprocedures,	bij	het	afleveren	van	een	BGV	of	het	organiseren	van	een	verwijdering.	In	2019	
gebeurde dat 132 keer en in 2020 209 keer. 

 
3.3.2.4  Medische informatie

Het Europese Medical Country of Origin Information project werd op 01.01.2021 overgedragen 
aan	EASO	(European	Asylum	Support	Office).	Tot	31.12.2020	was	het	MedCOI-team	van	de	Dienst	 
Medisch Verblijf verantwoordelijk voor het verzamelen en delen van informatie aangaande de 
toegankelijkheid van de medische zorgen in derde landen. Het verzamelen van deze informatie 
gebeurde via verschillende kanalen: via contactpersonen ter plaatse en desk research, maar ook 
door het organiseren van Fact Finding Missions en het opstellen van Country Fact Sheets.

Individuele MedCOI-aanvragen en antwoorden

Vragen België Vragen EU-partners Totaal
2019 23 115 138
2020 12 79 91

Country Fact Sheets

Aantal Landen
2019 2 Marokko – Guinea
2020 2 Georgië – Irak/Kurdistan

Fact Finding Missions

Aantal Landen
2019 1 Ghana
2020 0 Azerbeidzjan werd afgelast 

door COVID-19

Vragen vanuit de Gesloten Centra DVZ

Aantal
2019 22
2020 13
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4.  Internationale bescherming 

4.1  Registratie van verzoeken om internationale bescherming

De COVID-19-crisis heeft geleid tot een wijziging van de bestaande procedures. Er moesten snel 
oplossingen worden gevonden die het mogelijk maken om de activiteiten voort te zetten, rekening 
houdende met de sanitaire maatregelen. Hiervoor waren aanpassingen nodig die niet beperkt zijn 
tot het organisatorisch aspect van de procedure of de organisatie van de procedure. Er moesten 
ook	wijzigingen	worden	doorgevoerd	met	betrekking	tot	de	infrastructuur,	de	specifieke	instructies	
inzake de gezondheidsaspecten en de hygiënische aspecten en de communicatie met de aanvragers.  
 
Een oproepingssysteem op basis van een afspraak werd ontwikkeld en ingevoerd.  Op 03.04.2020 
werd een webformulier dat het mogelijk maakt om een afspraak aan te vragen online geplaatst, 
met uitleg in verschillende talen over de manier waarop het formulier moet worden ingevuld. Op 
07.04.2020 konden de registratieactiviteiten geleidelijk aan hernomen worden.  

Een	 geleidelijke	 herneming	 heeft	 het	mogelijk	 gemaakt	 om	 te	 verifiëren	 dat	 alle	 fases	 aan	 de	 
ingang van het gebouw, in het gebouw, in de wachtzalen en de opvolging door de Fedasil-diensten 
de opgelegde sanitaire maatregelen op adequate wijze respecteren en alle tussenbeide komende 
partijen in het kader van deze procedure beschermen.  

Op 29.10.2020 werd er een einde gemaakt aan het oproepingssysteem. Sinds 30.10.2020 kunnen 
de aanvragers zich opnieuw in het aankomstcentrum aanbieden zonder op voorhand opgeroepen te 
zijn geweest. De sanitaire maatregelen moeten wel strikt nageleefd worden.  

 
Verzoekers om internationale bescherming per type ingediende aanvraag

Jaar Totaal Verzoekers 
om inter-
nationale 

bescherming 
die een eerste 
aanvraag heb-
ben ingediend

Verzoekers 
om inter-
nationale 

bescherming 
die een vol-

gend verzoek 
hebben  

ingediend

Percentage  
volgende  

verzoeken

2019 27.742 23.379 4.363 16%
2020 16.910 13.105 3.805 23%

 
Aantal ingediende verzoeken volgens geslacht 

2019 2020
man 18.563 11.670
vrouw 9.179 5.240
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Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale bescherming 
(eerste aanvragen + latere aanvragen)

2019 2020
Natio- 
naliteit

Totaal Eerste 
verzoe- 

ken

Volgende 
verzoe- 

ken

Natio- 
naliteit

Totaal Eerste 
verzoe- 

ken

Volgende 
verzoe- 

ken
Afghanistan 3.400 2.246 1.154 Afghani-

stan
3.104  2.308 796

Syrië 3.138 2.967 171 Syrië 1.725 1.489 236
Palestina 2.407 2.321 86 Irak 864 404 460
Irak 1.475 846 629 Eritrea 832 807 25
El  
Salvador

1.369 1.366 3 Palestina 788 453 335

Andere 15.953 13.633 2.320 Andere 9.597 7.644 1.953
Totaal 27.742 23.379 4.363 Totaal 16.910 13.105 3.805

 
Verzoekers om internationale bescherming die verklaren dat ze niet-begeleide minder-
jarige vreemdelingen (NBMV) zijn, per geslacht en leeftijdsgroep 

Totaal Jongens Meisjes
(0-17 
jaar)

Totaal (18 
jaar en + 
inbegrep-
en)

0-13 
jaar

14-15 
jaar

16-17 
Jaar

18 jaar 
en +

0-13 
jaar

14-15 
jaar

16-17 
Jaar

18 jaar 
en +

2019 1.220 1.761 115 444 505 511 31 45 80 30
2020 1.335 1.764 83 418 723 409 24 35 52 20

 
Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale bescherming 
die verklaren dat ze een NBMV zijn

2019 2020
Nationaliteit Aantal personen Nationaliteit Aantal personen

Afghanistan 973 Afghanistan 1.235 
Guinee 137 Somalië 117
Somalië 109 Eritrea 91
Eritrea 81 Syrië 77
Syrië 77 Guinee 69
Andere 384 Andere 175
Totaal 1.761 Totaal 1.764
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Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken

Beslissingen 2019 2020
Overdracht CGVS 21.073 19.540
Weigering van verblijf in het 
kader van de Verordening 
604/2013 (Dublin III)

3.744 3.532 

Technische weigeringen 1.696 1.147 
Totaal 26.513 24.219 

 
 
4.2  Interviews 

De cel interviews is belast met het verhoren van de verzoekers om internationale bescherming, 
zowel voor de verzoeken die door België moeten worden behandeld als voor de verzoeken die in 
het kader van de verordening (EU) 604/2013 moeten worden behandeld.  Ambtenaren die gespe-
cialiseerd zijn in het verhoor van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen maken ook deel uit 
van deze cel.  

De verhoren werden op 18.03.2020 opgeschort, omdat de door de regering goedgekeurde maat- 
regelen niet meer volledig konden worden gerespecteerd, zowel voor de bescherming van de  
verzoekers als voor die van de ambtenaren van de DVZ, de tolken en de voogden die de niet-bege-
leide minderjarige vreemdelingen in het kader van hun procedure begeleiden.  

Op 07.05.2020 konden de verhoren geleidelijk aan hernomen worden.  Deze geleidelijke herneming 
heeft	het	mogelijk	gemaakt	om	te	verifiëren	dat	alle	fases	aan	de	ingang	van	het	gebouw,	in	het	
gebouw, in de wachtzalen en de verhoorlokalen de opgelegde sanitaire maatregelen op adequate 
wijze respecteren en alle tussenbeide komende partijen in het kader van deze procedure bescher-
men.  

In de praktijk ontvangt elke verzoeker sinds deze datum een oproep van de cel Interviews met 
de precieze datum en het precieze uur waarop hij zich bij de DVZ moet aanbieden.  De verzoeker  
ontvangt ook enkele instructies, met pictogrammen over het gezondheidsaspect, evenals een mede- 
deling, in een taal die hij begrijpt, die de voorwaarden voor de afspraak bevat. 

Aantal verhoren per 
maand

2019 2020

Januari 2.244 3.112
Februari 1.453 2.835
Maart 1.489 1.325
April 1.534 8
Mei 1.573 202
Juni 1.764 971
Juli 2.149 1.420
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Augustus 1.444 1.167
September 2.112 1.519
Oktober 2.392 1.775
November 1.900 1.687
December 1.734 1.718
Totaal 21.788 17.739

4.3  Dublin

In het kader van de toepassing van de verordening (EG) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 
dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 
(herschikking) houdt de cel Dublin zich bezig met het behandelen van de aanvragen die door  
België aan andere lidstaten worden gericht en de aanvragen die door de andere lidstaten aan België 
worden gericht.  

Aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België ontvangen 
werden in het kader van de verordening 604/2013 (jaren 2019 en 2020)

Categorie 2019 2020
Buitengaande aanvragen 11.882 6.607
Ontvangen positieve beslissin-
gen

7.058 3.813

Ontvangen negatieve 
beslissingen

4.364 2.603

NB: de daling van het aantal buitengaande aanvragen en ontvangen positieve beslissingen heeft te 
maken met de gezondheidscrisis.  

Top 5 van de aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België 
ontvangen werden in het kader van de verordening 604/2013, per land van bestemming 
(2019)

Land van  
bestemming

Buitengaande  
aanvragen

Ontvangen  
positieve  

beslissingen

Ontvangen  
negatieve  

beslissingen
Spanje 2.372 1.938 516
Duitsland 1.943 969 884
Italië 1.581 1.140 231
Frankrijk 1.515 1.006 444
Griekenland 959 44 925
Andere 3.512 1.961 1.364
Totaal 11.882 7.058 4.364

Top 5 van de aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België 
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ontvangen werden in het kader van de verordening 604/2013, per land van bestemming 
(2020)

Land van  
bestemming

Buitengaande  
aanvragen

Ontvangen  
positieve  

beslissingen

Ontvangen  
negatieve  

beslissingen
Duitsland 1260 677 561
Frankrijk 1020 701 313
Italië 928 695 159
Spanje 711 541 166
Nederland 506 262 235
Andere 2.182 937 1.169
Totaal 6.607 3.813 2.603

 
Aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België ontvangen 
werden in het kader van de verordening 604/2013, per nationaliteit van de betrokken 
persoon, 2019 – top 5 

Land van  
nationaliteit

Buitengaande  
aanvragen

Ontvangen  
positieve  

beslissingen

Ontvangen  
negatieve  

beslissingen
Palestina 1.609 1.108 547
Eritrea 1.137 621 414
Afghanistan 1.067 492 518
Syrië 941 495 364
Guinee 630 447 215
Andere 6.498 3.895 2.306
Totaal 11.882 7.058 4.364

 
Aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België ontvangen 
werden in het kader van de verordening 604/2013, per nationaliteit van de betrokken 
persoon, 2020 – top 5

Land van  
nationaliteit

Buitengaande  
aanvragen

Ontvangen  
positieve  

beslissingen

Ontvangen  
negatieve  

beslissingen
Afghanistan 782 320 405
Eritrea 454 285 147
Syrië 451 261 188
Guinee 361 251 105
Moldavië 279 127 139
Andere 4.280 2.569 1.619
Totaal 6.607 3.813 2.603
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De	cijfers	over	het	effectief	aantal	overgebrachte	personen	kan	u	terugvinden	in	het	hoofdstuk	over	
de verwijderingen op pagina 57.

Overname- of terugnameaanvragen ontvangen door België, beslissingen verstuurd door 
België in het kader van de verordening 604/2013, 2019-2020  

Categorie 2019 2020
Binnenkomende aanvragen 3.170 2.985
Gestuurde positieve  
beslissingen

1.828 1.655

Gestuurde negatieve  
beslissingen

1.231 1.396

 
Top 5 van de overname- of terugnameaanvragen ontvangen door België, beslissingen 
verstuurd door België in het kader van de verordening 604/2013, per land van verzen- 
ding van de aanvraag, 2019 

Land waaruit de 
aanvraag  

afkomstig is

Binnenkomende 
aanvragen

Gestuurde  
positieve 

beslissingen

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
Frankrijk 1.508 796 658
Duitsland 863 582 264
Nederland 180 154 27
Griekenland 167 83 71
Verenigd Koninkrijk 81 27 51
Andere 371 186 160
Totaal 3.170 1.828 1.231

 
Top 5 van de overname- of terugnameaanvragen ontvangen door België, beslissingen 
verstuurd door België in het kader van de verordening 604/2013, per land van verzen- 
ding van de aanvraag, 2020

Land waaruit de 
aanvraag  

afkomstig is

Binnenkomende 
aanvragen

Gestuurde  
positieve 

beslissingen

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
Frankrijk 1.309 719 624
Duitsland 675 470 214
Verenigd Koninkrijk 406 125 283
Nederland 146 125 23
Griekenland 145 51 111
Andere 304 165 141
Totaal 2.985 1.655 1.396
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Overname- of terugnameaanvragen ontvangen door België, beslissingen verstuurd door 
België in het kader van de verordening 604/2013, volgens de nationaliteit van de betrok-
ken persoon, 2019 – top 5

Land van  
nationaliteit

Binnenkomende 
aanvragen

Gestuurde  
positieve 

beslissingen

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
Afghanistan 665 462 185
Irak 256 175 82
Guinee 175 113 62
Somalië 162 100 60
Georgië 156 51 103
Andere 1.756 927 739
Totaal 3.170 1.828 1.231

 
Overname- of terugnameaanvragen ontvangen door België, beslissingen verstuurd door 
België in het kader van de verordening 604/2013, volgens de nationaliteit van de betrok-
ken persoon, 2020 – top 5

Land van  
nationaliteit

Binnenkomende 
aanvragen

Gestuurde  
positieve 

beslissingen

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
Afghanistan 624 385 246
Irak 344 226 124
Syrië 160 40 127
Guinee 146 101 47
Somalië 130 73 57
Andere 1.581 830 795
Totaal 2.985 1.655 1.396

4.4  Printrak

De cel Printrak neemt de vingerafdrukken af en voert de controles voor de verzoekers om inter-
nationale bescherming uit.  In het kader van deze aanvragen zorgt Printrak met behulp van ver-
schillende databanken voor de controles en het informatiebeheer: EURODAC, VIS.  Printrak houdt 
zich ook bezig met het klasseren van de resultaten en de verzending van de relevante informatie- 
gegevens naar de betrokken cellen van het Departement Internationale Bescherming. Parallel daar-
mee werkt de dienst nauw samen met de verwijderingsdiensten en zorgt voor de vergelijking van 
de biometrische gegevens voor de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven.  

Hits Eurodac 1

In het kader van de verzoeken om internationale bescherming worden de vingerafdrukken met 
Eurodac vergeleken.  De onderstaande cijfers hebben betrekking op het aantal personen die in een 
lidstaat bekend zijn omdat ze er reeds internationale bescherming hebben aangevraagd.  
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2019 2020
Aantal hits Eurodac 1 10.698 6.179
Percentage hits met betrek-
king tot het aantal uitgevoerde 
sets van vingerafdrukken

48,9% 45,54%

 
Personen die via Eurodac geseind worden als personen die in een andere lidstaat 
bescherming hebben bekomen 

Er werd in juni 2019 begonnen met het verzamelen van dit statistisch gegeven, omdat vastgesteld 
werd dat veel verzoekers om internationale bescherming die reeds een beschermingsstatuut  
hebben opnieuw bescherming aanvragen in België.  

De personen die in België bescherming aanvragen en in een andere lidstaat reeds internationale 
bescherming bekomen hebben, worden in het centraal Eurodac-systeem geseind.  

Alle EU-lidstaten, plus Zwitserland en Noorwegen, nemen deel aan dit systeem. 

Aantal per maand 2019 2020
Januari 189
Februari 84
Maart 28
April 6
Mei 29
Juni 7 59
Juli 156 56
Augustus 129 76
September 192 80
Oktober 214 69
November 137 59
December 212 47
Totaal 1.047 782

4.5  Opvolging

Oorspronkelijk werd de cel Opvolging Internationale Bescherming belast met de opvolging van de 
personen die een internationale beschermingsstatus bekomen hebben in België en die wegens een 
vaststelling van fraude, een terugkeer naar het land van herkomst, openbare orde en/of nationale 
veiligheid	het	voorwerp	uitmaken	van	een	vraag	tot	opheffing	of	intrekking	van	de	status	aan	het	
CGVS.  Deze cel zorgt ook voor de opvolging op het gebied van het verblijf (intrekking van het 
verblijf na een negatieve beslissing van de asielinstanties) en de opvolging van de terugkeer (in 
samenwerking met de verwijderingsdiensten).  
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Door de DVZ ingediende intrekkings- of opheffingsaanvragen, naargelang de status 
waarvan de intrekking of opheffing gevraagd wordt (2019-2020) 

Jaar Vluchteling Subsidiaire 
bescherming

Totaal

2019 188 138 326
2020 154 101 255

 
Opvolging door de DVZ van de intrekkingen en opheffingen van het vluchtelingenstatuut 
of de subsidiaire beschermingsstatus als gevolg van een aanvraag van de DVZ, volgens 
het jaar van de beslissing

Jaar Beslissing tot einde / intrek-
king van verblijf

Vaststelling 
van het ver-
lies van het 

verblijfsrecht

Totaal

Zonder BGV Met BGV
2019 19 75 20 114
2020 32 72 27 131

 
Top van de betrokken nationaliteiten voor de intrekkings- of opheffingsaanvragen 

2019 2020
Nationaliteit Personen Nationaliteit Personen

Irak 122 Afghanistan 70
Afghanistan 75 Irak 57
Syrië 30 Syrië 29
Rusland 24 Onbepaald 21
Onbepaald 13 Rusland 11
andere 62 andere 67
Totaal 326 Totaal 255

Sinds mei 2019 is de cel ook belast met de opvolging van de bevelen om het grondgebied te  
verlaten na een negatieve beslissing van de asielinstanties en de administratieve rechtbank. Deze 
reorganisatie met bijkomend personeel die het mogelijk maakte de achterstand weg te werken, 
verklaart de stijging van het aantal beslissingen. 
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Aantal bevelen om het 
grondgebied te verlaten 

per maand

2019 2020

Januari 182 725
Februari 152 649
Maart 140 661
April 156 625
Mei 96 820
Juni 211 755
Juli 414 623
Augustus 165 589
September 344 700
Oktober 324 321
November 453 394
December 429 308
Totaal 3.066 7.170

 
Top van de nationaliteiten in 2019 en 2020

2019 2020
Nationaliteit Personen Nationaliteit Personen

Afghanistan 550 Afghanistan 976
Irak 243 Syrië 855
Guinee 228 Irak 679
Syrië 203 Palestina 569
Albanië 191 Albanië 437
Andere 1.651 Andere 3.654
Totaal 3.066 Totaal 7.170

4.6  Administratie 

Instructies voor de afgifte van een B-kaart aan de gemeentebesturen, na de toekenning 
van de subsidiaire beschermingsstatus of het vluchtelingenstatuut aan een verzoeker om 
internationale bescherming 

De cel administratie onderzoekt de aanvragen die door de gemeentebesturen voor de afgifte van 
een B-kaart gestuurd worden geval per geval. 

In 2019 werden 823 instructies naar de gemeentebesturen gestuurd (2.430 in 2020).  
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Identiteitscorrecties in het wachtregister 

Het gaat om de identiteitscorrecties voor de verzoekers om internationale bescherming wier  
procedure loopt en die in het wachtregister (WR) zijn ingeschreven. In geval van wijzigingen worden 
het CGVS en de RVV per brief over de  uitgevoerde wijzigingen geïnformeerd. 

In 2019 werden 243 identiteitscorrecties uitgevoerd in het wachtregister (360 in 2020). 

Afgifte van een duplicaat van een bijlage 26/26quinquies 

In 2019 werden 618 duplicaten na het verlies van het document door de aanvrager afgegeven, op 
basis van een door de politie opgesteld attest van verlies (371 in 2020).  

 
Inschrijving in het wachtregister - in België geboren kinderen waarvan voor een van de 
ouders een internationale beschermingsprocedure hangende is

Na de geboorte van een kind op het grondgebied schrijft het gemeentebestuur het kind in het Rijks- 
register in. De gemeente stuurt de geboorteakte naar de cel administratie, die informatie invoert in 
de informatietypes van het Rijksregister. 

Het CGVS en de RVV worden per brief over de geboorte van het kind geïnformeerd. 

In 2019 heeft de cel 380 kinderen in het wachtregister ingeschreven (354 in 2020).  

 
Inschrijving in het vreemdelingenregister  - in België geboren kinderen waarvan een van 
de ouders als vluchteling erkend is

Na de geboorte van een kind op het grondgebied schrijft de gemeente het kind in het Rijksregister 
in, indien op zijn minst een van de ouders als vluchteling erkend is.  Het kind geniet van het verblijf 
van de erkende ouder. 

Indien de ouder wenst dat het kind de vluchtelingenstatus bekomt, moet een verzoek tot interna-
tionale bescherming worden ingediend.  Dit verzoek wordt enkel op basis van een afspraak, via de 
cel administratie, ingediend. 

In 2019 werden 227 kinderen in het vreemdelingenregister ingeschreven (60 in 2020).  

 
Schoolreizen 

Door een besluit van 30 november 199424 heeft de Raad van de Europese Unie duidelijk gemaakt 
dat hij het reizen voor scholieren uit derde landen die wettelijk op het grondgebied van de lidstaten 
verblijven wil vereenvoudigen.

24. Besluit van de Raad van de Europese Unie van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de  
       Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvou- 
      diging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een Lid-Staat verblijven.  
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Het kind uit een derde land dat in een lidstaat van de Europese Unie verblijft, moet wettelijk op het 
grondgebied verblijven en in een algemene onderwijsinstelling, dit wil zeggen primair of secundair 
onderwijs, naar school gaan. De scholieren/studentengroep moet begeleid worden door een van de 
leerkrachten van de school die de schoolreis organiseert.  

In 2019 heeft de cel 281 aanvraaglijsten behandeld. In 2020 werden 185 lijsten behandeld (vóór 
de maatregelen in verband met de sanitaire maatregelen).  

4.7  Relocaties 

Verschillende hulporganisaties op het terrein pleiten reeds jaren om een nieuw relocatieprogram-
ma te hebben inzake NBMV. De EU Commissie heeft op basis van deze vraag een oproep gedaan 
aan de lidstaten om op vrijwillige basis, gestrande NBMV over te nemen. Voornamelijk Duitsland 
en Frankrijk hebben hier hun schouders onder gezet. Een 12-tal landen hebben zich uiteindelijk 
akkoord verklaard.

België heeft zich in een 1ste fase akkoord verklaard om 18 NBMV over te nemen vanuit Griekenland 
en in een 2de fase om nog bijkomend 12 minderjarigen over te nemen. Ze komen voornamelijk uit 
Afghanistan, Syrië, Iran en Somalië. 

Langs Belgische zijde is het relocatieprogramma een samenwerking tussen het CGVS, DVZ en  
Fedasil.	Waar	iedereen	op	basis	van	zijn	competenties	een	specifieke	rol	op	zich	neemt.	

De eerste 18 jongeren werden overgebracht naar België op 04/08/20. Een tweede groep van 12 
jongeren  is op 15/12/20 getransfereerd (11 op deze datum – 1 in januari 2021 wegens de corona- 
maatregelen).   
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5 De strijd tegen de irreguliere migratie 

5.1  Controle aan de Schengenbuitengrenzen

Na controle door de met de grenscontrole belaste agent van de Federale Politie wordt een verslag 
opgemaakt en naar de DVZ gestuurd. Wanneer de vreemdeling bij aankomst niet aan de vereiste 
binnenkomstvoorwaarden voldoet, wordt ofwel een beslissing tot terugdrijving genomen, met 
eventuele vasthouding als de terugdrijving niet dadelijk kan doorgaan, ofwel wordt de  toegang tot 
het grondgebied verleend mits, zo nodig, de afgifte van een visum. De binnenkomstvoorwaarden 
gelden voor het gehele Schengengebied, aangezien de controle verlegd werd naar de buitengren-
zen van dit gebied.

 

2019 2020
Aantal beslissingen tot terug-
drijving

3.057 1.026

Aantal visa afgeleverd aan 
zeelui

4.965 4.860

Aantal transits IOM 2.763 147
Aantal transit van door derde 
landen gerepatrieerde  
personen

187 77

Aantal personen met een 
verzoek om internationale 
bescherming (incl. kinderen)

868 231

Aantal verklaarde NBMV 
(waarvan	effectief	NBMV	na	
onderzoek) 

43 (29 = 67%) 19 (15 = 79%)

De COVID-19-reisrestricties hadden tot gevolg dat het Extra-Schengen verkeer drastisch daalde, 
zowel qua aantal commerciële vluchten als aantal passagiers. Dit leidde tot minder werk voor de 
dienst Grenscontrole. Nieuw was dat ze 11.878 informatievragen behandelden i.v.m. de reisrestric-
ties van zowel derden, maatschappijen en Federale Politie.

5.1.1 Beslissingen tot terugdrijving aan de grens

Dit betekent dat de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd omdat er niet aan de binnenkomst- 
voorwaarden om het Schengengrondgebied te betreden wordt voldaan.
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Overzicht beslissingen terugdrijvingen per grenspost 

Luchtgrens Zeegrens
2019 2020 2019 2020

Brussel- 
Nationaal

2.392 797 Antwerpen 0 0

Gosselies 634 218 Gent 0 0
Bierset 8 3 Zeebrugge } 0 0
Deurne 19 5 Blankenberge }
Oostende 4 3 Oostende  } 0 0
Totaal 3.057 3.057 1.026 Nieuwpoort }

  

De meest  
vertegenwoordigde nationaliteiten bij 

de beslissingen tot terugdrijving

Top 3 van de   
herkomstlucht- 

havens
Aan alle grens-
posten samen

Op de luchthaven 
van Brussel- 

Nationaal
2019 Albanië Albanië Tirana

Turkije Turkije Istanbul
Oekraïne Oekraïne Casablanca
Marokko Palestina
Palestina RD Congo
RD Congo Venezuela
Venezuela China
Moldavië Marokko
Macedonië Rusland
China Kameroen

2020 Albanië Albanië Tirana
Turkije Turkije Istanbul
Marokko RD Congo Belgrado
RD Congo Kameroen
USA USA
Kameroen Oekraïne
Oekraïne Brazilië
Georgië Marokko
Macedonië Syrië
Brazilië Servië
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De meest voorkomende motieven in volgorde van belang voor de beslissing tot terug- 
drijving van deze nationaliteiten, waren:

• Onduidelijk reismotief;
• Geen of geen geldig document;
• Geen of geen geldig visum;
• Onvoldoende bestaansmiddelen;
• SIS-seining;
• Reeds 90 op 180 dagen verbleven.

Voor 2020 kwam hier nog bij: Openbare Orde (inclusief COVID-19 / niet essentiële reis).

 
De effectieve terugdrijvingen

2019 2020
Aantal beslissingen tot  
terugdrijving

3.057 1.026

Aantal	effectief	uitgevoerde	
terugdrijvingen

2.319 808

 
Top 5 teruggedreven nationaliteiten

2019 2020
1 Albanië 566 Albanië 205
2 Oekraïne 197 Marokko 45
3 Marokko 173 RD Congo 40
4 Moldavië 103 Oekraïne 33
5 RD Congo / Turkije 90 USA 31

 
Top 5 van de bestemmingen van de terugdrijvingen

2019 2020
1 Tirana 354 Tirana 149
2 Istanbul  180 Istanbul 89
3 Kiev 180 Skopje 33
4 Skopje 108 Dublin 30
5 Pristina 100 Belgrado 29
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5.1.2 Beslissingen tot het verlenen van toegang tot het grondgebied 

Afgeleverde visastickers 
(zowel doorreisvisa als 
visa voor kort verblijf)

Afgeleverde visastickers 
aan transiterende  

zeelieden
2019 5.279 4.965
2020 4.950 4.860

De grenscontrole regulariseert bepaalde situaties inzake inreisstempels: bijvoorbeeld het 
op basis van de nodige bewijsstukken plaatsen of corrigeren van een stempel in het 
paspoort van de vreemdeling. In 2019 werd dit voor 24 gevallen gedaan, in 2020 voor 14.

 
5.1.3 Transitfaciliteiten voor IOM-passagiers

De DVZ faciliteert de transit van vreemdelingen die met IOM vanuit derde landen via Brussel- 
Nationaal Luchthaven naar een ander Europees land, Canada, Australië of de Verenigde Staten van 
Amerika reizen en die niet over het nodige luchthaventransitvisum beschikken.

Aantal transiterende personen via BNL 
2019 2.763
2020 147

 
5.1.4 Toestemming voor transits van gerepatrieerde personen

Voor vreemdelingen die op beslissing van een derde land worden gerepatrieerd, is soms een transit 
nodig op de luchthaven Brussel- Nationaal. Hiervoor is een voorafgaandelijk akkoord nodig. Om het 
aantal weigeringen te beperken en de vlotte werking met de derde landen verder te zetten, wordt 
er een reservatielijst aangelegd. Als een dag volzet is, met name 5 personen per dag, worden de 
meeste derde landen hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.

Aanvragen Effectief getran- 
siteerde personen

Geannuleerde  
transits

2019 375 187 188
2020 170 77 93
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Top 5 der landen die een transit aanvragen

2019 2020
Landen Aantal aanvragen Landen Aantal aanvragen

Duitsland 178 Duitsland 101
Canada 32 Zweden 11

Noorwegen 30 Nederland 8
Zweden 30 Denemarken 8
Oostenrijk 18 Finland 5

 
5.1.5 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

2019 2020
Verklaarde NBMV 43 19
Waarvan twijfel over de  
leeftijd

31 13

Effectief	minderjarigen 29(67%) 15 (79%)
Verzoeken tot internationale 
bescherming

13 4

Terugdrijving met gezins- 
hereniging in het land van 
herkomst

7 0

In 2019 waren de meest voorkomende nationaliteiten onder de 29 NBMV India (7) en Liberia (3) en 
in 2020 onder de 15 NBMV India (4) en Ghana/Marokko (3).

 
5.2 Controle op het grondgebied 
 
5.2.1 Intercepties

De politie stuurt administratieve verslagen van vreemdelingencontroles door naar de DVZ, waarop 
deze een beslissing moet nemen. Hieronder wordt het totaal aantal intercepties en de genomen 
beslissing weergegeven. Er wordt ook weergegeven onder welke categorie de interceptie valt. De 
aantallen van de verschillende categoriën kunnen niet opgeteld worden. Een persoon die als trans-
migrant wordt beschouwd, kan ook een inbreuk op de openbare orde hebben gepleegd en zal dus 
in beide kolommen worden geteld. De intercepties waarvoor geen categorie is aangeduid, worden 
enkel in de kolom ‘totaal’ geteld. 
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2019 2020
Beslissing

TOTAAL 34.693 12.486 896 8.853 113 397 24.389 8.069 679 4.238 74 159
Vasthouding 4.957 1.866 475 2.767 0 367 1.179 405 102 282 0 142

BGV 10.188 3.890 229 1.933 33 11 7.324 2.289 421 1.264 22 0

Herbevestiging  
BGV

6.963 1.644 74 933 9 8 5.004 1.240 67 499 10 3

Geen  
maatregel25 

5.282 1.838 100 885 62 7 6.025 1.932 67 1.220 37 4

Verklaarde  
minderjarige

5.070 1.683 4 2.222 5 0 2.904 880 1 890 3 0

Andere26 2.233 1.561 14 113 4 4 1.953 1.323 21 83 2 10

Op vraag van de politie neemt DVZ op het terrein deel aan acties wanneer er wordt verwacht dat 
een aanzienlijk aantal personen in illegaal verblijf zullen worden geïntercepteerd: 

Jaar Acties Inter-
cepties

Vast-
houdin-

gen

BGV Her- 
bevestiging  

BGV

Minder-
jarigen

Vrij- 
stel-
len

Geen  
beslissing

2019 141 835 200 188 107 163 147 30
2020 152 805 157 272 125 60 188 3

 
De top 5 van de opgegeven nationaliteiten bij interceptie

2019 Total 2020 Total
Marokko 6.350 Marokko 5.100
Algerije 6.052 Algerije 4.918
Eritrea 4.269 Eritrea 2.233
Roemenië 1.442 Tunesië 1.045
Tunesië 1.245 Roemenië 961

 
De top 5 van de opgegeven nationaliteiten voor de beslissingen tot vasthouding

2019 Total 2020 Total
Eritrea 1.189 Albanië 164
Albanië 469 Eritrea 118
Soedan 364 Marokko 76
Marokko 240 Oekraïne 71
Algerije 220 Brazilië 70
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25. De vreemdeling heeft recht op verblijf of er is een lopende procedure.  
26. In sommige gevallen neemt de DVZ geen beslissing omdat dit niet langer nodig is, na een opsluiting door het parket   
      bijvoorbeeld.
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De Top 5 van de opgegeven nationaliteiten van de transitmigranten

2019 Total 2020 Total
Eritrea 3731 Eritrea 1748
Soedan 904 Algerije 539
Irak 816 Soedan 439
Algerije 614 Marokko 282
Syrië 340 Libië 197

 
5.2.2 Behandeling van de overnames door België

Deze rubriek bevat de bilaterale aanvragen door andere EU lidstaten aan België tot overname van 
personen die een verblijfsrecht hebben in België en de gegeven akkoorden tot overname. Afhanke- 
lijk van het bilateraal akkoord kan er ook een overname gevraagd worden voor personen zonder 
rechtmatig verblijf in België:

Jaar Bilaterale aanvragen Akkoorden
2020 110 94
2019 152 131

 
5.2.3 Gedetineerden

De DVZ staat in voor de administratieve opvolging van de dossiers van vreemdelingen die  
opgesloten zijn voor feiten van gemeen recht. Dagelijks wordt voor de nieuwe opsluitingen van 
vreemdelingen de databank van de gevangenissen aangevuld met de verblijfssituatie en wordt, 
indien nodig, aan de gedetineerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht een formulier voor het hoor- 
recht betekend. Als blijkt dat de gedetineerde vreemdeling zonder verblijfsrecht niet over geldige 
documenten	beschikt,	wordt	de	identificatie	procedure	opgestart.	Als	er	nog	openstaande	proce-
dures zijn (gezinshereniging, aanvraag internationale bescherming, regularisatie,…) zullen deze 
behandeld worden. 

Aantal opsluitingen justitie die opgevolgd werden door DVZ
2019 8.037
2020 6.895

 
5.2.3.1  Beslissingen genomen na invrijheidstelling door Justitie

Dagelijks ontvangt DVZ van de gevangenis aanvragen tot invrijheidstelling. Rekening houdend  met  
de	aanvraag	(opheffing	aanhoudingsmandaat,	verzet,	voorlopige	vrijlating	,	strafeinde,	beslissing	
strafuitvoeringsrechtbank, …) de verblijfssituatie, familiale en gezinssituatie en dit  in afweging met 
het persoonlijk gedrag, hoorrechten, arresten, vonnissen, strafregister, Dublin,… stelt DVZ  gemo-
tiveerde beslissingen op. Wanneer DVZ wenst over te gaan tot een gedwongen verwijdering en de 
vreemdeling niet langer in de gevangenis kan blijven, wordt een plaats in  een gesloten centrum 
gezocht en dient er een transfert georganiseerd te worden naar het centrum.
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DVZ werkt proactief rond aanvragen in het kader  van  voorlopige invrijheidstelling  en strafeinde. 
Zo is het mogelijk om 4 maanden voor de datum van voorlopige vrijlating en 6 maanden  voor straf- 
einde	een	verwijdering	vanuit	de	gevangenis	te	organiseren		mits	de	vreemdeling	geïdentificeerd	is.	

Aantal  
genomen 

beslissingen 

Verblijfsrecht 
of lopende  
procedure

BGV Administratieve 
vasthouding met 

oog op 
verwijdering

2019 6.953 3.302 2.053 1.598
2020 6.769 3.117 2.309 1.343

 
De voorgaande verwijderingsbeslissingen kunnen vergezeld gaan van een inreisverbod: 

2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 8 jaar 10 
jaar

15 
jaar

20 
jaar

2019 1 793 1 40 87 886 284 103 12
2020 1 698 1 0 128 791 242 0 2

 
5.2.3.2  Overbrenging van gedetineerden door Justitie

Via de procedure van tussenstaatse overbrenging zit iemand zijn Belgische straf uit in een gevange-
nis in zijn land van herkomst of van verblijfsrecht. Voor vreemdelingen zonder recht op verblijf is dit 
voor bepaalde landen ook mogelijk zonder toestemming van betrokkene. Voor deze gevallen wordt er 
een BGV met het oog op een tussenstaatse overbrenging en eventueel met inreisverbod opgesteld.  
 

Aantal aanvragen aan 
DVZ voor beslissing BGV 

met oog op  
tussenstaatse  
overbrenging

Effectief aantal  
uitgevoerde  

tussenstaatse  
overbrengingen

2019 125 86
2020 164 34

 
De FOD Justitie onderzoekt  of een vreemdeling al dan niet onder bepaalde voorwaarden kan uitge-
leverd worden aan het land dat daarom vraagt. Hiervoor wordt de verblijfssituatie van de vreem-
deling opgevraagd. 

Aantal behandelde aanvragen
2019 94
2020 101
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5.2.3.3  Beslissingen tot beëindiging van verblijf van vreemdelingen die in een 
strafinstelling verblijven

DVZ kan overgaan tot beëindiging  van het verblijf  na individueel onderzoek om redenen van open-
bare orde of nationale veiligheid, ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid of om 
dwingende redenen van nationale veiligheid.

2019 2020
Aantal beëindigingen van 
verblijf

83 68

 
Er moet opgemerkt worden dat er ook beslissingen tot beëindiging van verblijf worden genomen 
voor geradicaliseerde personen en voor personen waarvan het beschermingsstatuut werd ingetrok-
ken. Deze cijfers zijn hierin niet vervat. 

In de Belgische gevangenissen bevinden zich veel onderdanen van derde landen met een verblijfs- 
titel van een andere EU-lidstaat of van een Schengenpartnerland. Wanneer deze vreemdelingen in 
België veroordeeld worden, neemt DVZ contact op met het land waar de verblijfstitel afgeleverd 
werd om na te gaan of het mogelijk is deze in te trekken. 

Indien de procedure tot intrekking van het verblijfsrecht niet afgerond kan worden tijdens de  
Belgische gevangenisstraf, wordt betrokkene gerepatrieerd naar het land van verblijfsrecht. Als de 
procedure wel is afgerond, kan hij naar zijn land van herkomst worden verwijderd.  

Dossiers overgemaakt aan de partners

2019 2020
Spanje 37 21
Italië 23 12
Oostenrijk 1 /
Nederland 13 24
Polen 3 /
Duitsland / 2
Zweden 1 3
Finland 1 /
Griekenland 1 /
Portugal / 1
Luxemburg / 2
Slovakije / 1
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5.3  Signaleringen met het oog op weigering van toegang en verblijf 
      (artikel 24 van de SISII-verordening)

5.3.1 Signaleringen in de ANG en het SIS 

Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten aanzien van een burger 
van de Unie of zijn familielid kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel met een inreisverbod 
voor het grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om redenen van openbare 
orde, nationale veiligheid of volksgezondheid27. Dit inreisverbod wordt gesignaleerd in de Algemene 
Nationale Gegevensbank van de Federale Politie (ANG).

De onderdanen van derde landen die teruggewezen werden, die uitgezet werden of die het 
grondgebied van de Schengenruimte niet mogen betreden, maken ook het voorwerp uit van een  
signalering in de Algemene Nationale Gegevensbank en, indien de voorwaarden vervuld zijn, in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS)28. 

Indien een onderdaan van een derde land beschikt over een verblijfstitel die geldig is in een lidstaat 
of indien de vreemdeling aan wie een inreisverbod is opgelegd een onderdaan van de Unie is, kan 
de signalering enkel op het nationaal niveau (dit wil zeggen in de ANG) uitgevoerd worden. 

ANG – Signaleringen van de  
inreisverboden

SIS- Signaleringen van de  
inreisverboden

Totaal 1 tot 4 
jaar

5 tot 9 
jaar

10 jaar 
en +

Totaal 1 tot 4 
jaar

 5 tot 9 
jaar

10 jaar 
en +

2019 2.248 1.186 622 440 1.724 1.116 316 292
202029 3.677 1.826 1.290 561 2.655 1.523 754 378

 
5.3.2 Intrekking signalementen in de ANG en het SIS

ANG – intrekkingen signalement SIS- intrekkingen signalement
Totaal Annu-

latie 
RVV

Verwerven 
verblijfs-

recht

Andere30 Totaal Annu-
latie 
RVV

Verwerven 
verblijfs-

recht

Andere

2019 76 22 31 23 105 20 51 34
2020 81 24 17 40 109 17 34 58

De intrekkingen van de seiningen op het einde van de geldigheidstermijn van de maatregel worden 
hier niet mee geteld omdat dit automatisch gebeurt.

27.  Art. 44 nonies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging  
       en de verwijdering van vreemdelingen. 
28. Overeenkomstig artikel 24 van de verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van  
     20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de  
       tweede generatie (SIS II) en de besluiten van de Europese Unie die zijn genomen ter uitvoering van deze verordening.
29. Van maart tot december 2020 hebben verschillende bureaus die getroffen werden door de gezondheidscrisis een  
       bijdrage tot de invoering van de inreisverboden in de ANG (en in het SIS, indien dat nodig was) geleverd. 
30.  Vb. de intrekking voor EU onderdanen waarvan de nationaliteit niet gekend was of waarvan blijkt dat hij een ongekende  
       dubbele nationaliteit had of die een EU nationaliteit heeft verworven ; inreisverboden die worden ingetrokken door DVZ  
       wegens nieuwe elementen of slechte motivering, … 
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5.3.3 Bijwerking van de signaleringen

Een signalerende lidstaat is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens,  
alsmede voor de rechtmatige opneming van de gegevens in SIS II. De geldige signaleringen worden 
regelmatig	gewijzigd.		Deze	wijzigingen	worden	uitgevoerd	na	een	identificatie	of	wanneer	de	DVZ	
geïnformeerd wordt dat de geseinde persoon de identiteit van een echte persoon gebruikt (iden-
titeitsdiefstal) of andere identiteiten gebruikt (alias).  

ANG –  
Wijzigingen

SIS –  
Wijzigingen

TOTAAL

2019 200 219 419
2020 259 280 539

De SIS II-verordening verplicht de lidstaten trouwens om de noodzaak van de verdere bewaring 
van een signalering in het SIS om de drie jaar te onderzoeken. Vroeger verlengde het SIRENE- 
bureau de signaleringen van de DVZ automatisch, op basis van de vervaldatum die in de  
oorspronkelijke signaleringsaanvraag werd vermeld. Eind 2019 werd door het Controleorgaan 
op de politionele informatie (COC) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een negatief  
advies met betrekking tot deze systematische vernieuwing uitgebracht. Volgens de verordening kan 
een besluit tot bewaring van de signalering immers enkel op basis van een uitvoerige individuele 
beoordeling, die wordt uitgevoerd door de dienst die aan de basis ligt van de verwittiging, worden 
genomen. Sinds september 2020 wordt een individueel onderzoek van elke signalering die na het 
verstrijken van de periode van drie jaar vervalt uitgevoerd. Elke aanvraag tot verlenging moet 
gemotiveerd worden.

Onderzoek van de signaleringen - ART. 24
GEEN ENKELE 
VERLENGING

VERLENGING  
geldige sig-

nalering

VERLENGING 
Toepassing van 

het arrest  
Ouhrami

VERLENGING  
Nieuw IRV 

dat het vorige 
annuleert en 

vervangt

TOTAAL

485 492 117 28 1.122

 
5.3.4 De uitwisseling van informatiegegevens inzake vreemdelingen aan wie 
de toegang en het verblijf geweigerd werden

Het SIS bevat enkel de onontbeerlijke informatiegegevens (de gegevens van het signalement) die 
het	mogelijk	maken	om	een	persoon	te	identificeren	en	de	noodzakelijke	maatregelen	te	nemen.		
Er moeten dus bijkomende informatiegegevens worden uitgewisseld:

2019 2020
OUT 1.594 1.885
IN 1.907 2.269
Algemeen totaal 3.501 4.154

Ontvangen inlichtingen over het aantal hits31 die in het buitenland op onze eigen signaleringen 
werden bekomen. 

31. Dit wil zeggen het aantal positieve antwoorden na de signaleringen ter fine van weigering van toegang of verblijf die  
      door de DVZ werden ingevoerd.  
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Voor het jaar 2019 werden de volgende zaken vastgesteld:

• 441 onderdanen van derde landen aan wie door België een inreisverbod was opgelegd konden 
van het Schengengrondgebied worden verwijderd 

• 288 geseinde onderdanen van derde landen werden gemachtigd om het grondgebied van een 
lidstaat binnen te komen of erop te verblijven

Voor het jaar 2020:

• 444 onderdanen van derde landen aan wie door België een inreisverbod was opgelegd konden 
van het Schengengrondgebied worden verwijderd 

• 294 geseinde onderdanen van derde landen werden gemachtigd om het grondgebied van een 
lidstaat binnen te komen of erop te verblijven

5.3.5 Uitwisseling van informatiegegevens in het kader van het toegangsrecht32  

Elke persoon die zijn toegangsrecht uitoefent, kan zich wenden tot de bevoegde overheden van het 
Schengenland van zijn keuze.  In België is de DVZ de overheid die bevoegd is voor de behandeling 
van	de	aanvragen	met	betrekking	tot	de	signaleringen	ter	fine	van	weigering	van	toegang	of	ver-
blijf.

Behandelde aanvragen in het kader van het toegangsrecht
2019 944
2020 775

5.3.6 Raadplegingen

De lidstaten moeten het SIS raadplegen vooraleer een verblijfstitel of een visum lang verblijf afge-
geven wordt33. De DVZ raadpleegt het SIS om de vereiste beslissingen inzake de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te nemen.

Opzoekingen uitgevoerd in het SIS
Totaal HITS No-HIT

2019 21.084 1.054 20.030
2020 22.169 633 21.536

De DVZ gaat over tot een rechtstreekse raadpleging van de ANG, om te controleren of een vreem-
deling geen gevaar vormt voor de openbare orde, de nationale veiligheid en de openbare rust.

Opzoekingen uitgevoerd in de ANG
Totaal Gerechtelijke 

HITS
Administratieve 

HITS
No-HIT

2019 21.898 6.509 120 15.269
2020 25.106 6.839 138 18.129

32. Het toegangsrecht is de mogelijkheid voor elke persoon die dat vraagt om toegang te hebben tot de hem betreffende  
      informatiegegevens die in een bestand zijn geregistreerd.  Het gaat om een fundamenteel principe van de gegevens be- 
     bescherming dat de betrokken personen in staat stelt om controle uit te oefenen op hun persoonsgegevens die in het  
       bezit zijn van derden. 
33. Verordening (EU) 265/2010 van het europees parlement en de raad van 25 maart 2010 tot wijziging van de overeen-         
         komst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en verordening (EG) 562/2006 wat het verkeer van personen met  
      een visum voor verblijf van langere duur betreft. 
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6.  Terugkeer

6.1  Alternatieven voor detentie

6.1.1 Opvolging BGV

In	 opvolging	 van	 de	 omzendbrief	 ‘sefor’,	 omzendbrief	 betreffende	 de	 bevoegdheden	 van	 de	
burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land, moet de  
gemeentelijke administratie na het betekenen van een BGV alle informatie over de identiteit van 
betrokkene	meedelen	aan	de	DVZ	aan	de	hand	van	een	identificatieformulier.

Indien	 een	 identificatieformulier	 niet	 kan	 worden	 ingevuld,	 stuurt	 de	 burgemeester	 of	 zijn	 
gemachtigde soms andere documenten (kennisgevingen van bevelen om het grondgebied te  
verlaten, verblijfplaatsverslagen), zodat de DVZ voor de opvolging van de bevelen om het grond-
gebied te verlaten kan zorgen. 

 

Jaar Aantal ontvangen 
formulieren

Andere ontvangen 
documenten

Totaal

2019 964 265 1.229
2020 1.455 100 1.555

 
Top 5 nationaliteiten: ontvangen formulieren en andere documenten

2019 2020
Marokko 389 Marokko 577
Congo (DRC.) 74 Suriname 86
Turkije 50 Congo (DRC) 60
Suriname 49 Turkije 53
Algerije 48 Albanië 49

Indien de vreemdeling niet vrijwillig gevolg heeft gegeven aan zijn BGV, kan de DVZ aan de  
politie vragen om een adrescontrole te doen om de vreemdeling te intercepteren met het oog op 
een gedwongen terugkeer en een vasthouding in een gesloten centrum. Het dossier is geana- 
lyseerd, de gedwongen terugkeer is reeds voorbereid en een plaats in het gesloten centrum is  
gereserveerd. Als de persoon een gekend adres heeft, zal DVZ aan de politie vragen deze persoon 
te controleren op zijn adres. Als er geen woonplaats gekend is, vraagt DVZ aan de politie de per-
soon zo snel mogelijk op een gekende verblijfplaats op te pikken “in de buurt”. De controle kan 
daarnaast	gebeuren	in	een	opvangcentrum	beheerd	door	Fedasil,	en	op	basis	van	specifieke	over-
eenkomsten voor uitgeprocedeerde verzoekers om internationale bescherming, met name ‘Dublin 
plaatsen’ en ‘Open terugkeerplaatsen’.
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Aantal aanvragen voor een adrescontrole per type dossier 

Jaar Op het 
adres

In de 
buurt

Dublin 
plaatsen

Open  
teugkeer-

plaats

Open  
centra

Totaal

2019 1620 14 30 1 13 1678
2020 513 9 57 4 5 588

 
Oorsprong van de aanvragen om een adrescontrole

Jaar Opvolging 
asiel

Opsporin-
gen

Dublin Cel  
radicalisme

Andere Totaal

2019 64 139 0 4 1413 1620
2020 25 58 129 5 296 513

 
Resultaat van de aanvragen om een adrescontrole

Jaar Resultaat Op het 
adres

In de 
buurt

Dublin 
plaatsen

Open  
terugkeer-

plaats

Open 
centra

Totaal

2020 Positief 104 4 31 2 4 145
Geen  
antwoord 
van de  
politie

137 2 0 0 0 139

Negatief 272 3 26 2 1 304
Totaal 513 9 57 4 5 588

2019 Positief 331 7 24 1 8 371
Geen ant-
woord van 
de politie

284 3 0 0 2 289

Negatief 1.005 4 6 0 3 1.018
Totaal 1.620 14 30 1 13 1.678

 
Resultaat van de uitgevoerde adrescontroles 

Resultaat 2019 2020
Één of meerdere van de geviseerde 
personen	werden	aangetroffen	door	
de politie 

331 104

Verblijft niet meer op het adres 534 150
Geen enkele medewerking 58 19
Afwezig 413 103
Totaal 1336 376
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Top 5 van de nationaliteiten van de aanvragen voor adrescontrole

2019 2020
Marokko 235 Marokko 51
Congo (DRC) 103 onbepaald 34
Turkije 94 Afghanistan 20
Afghanistan 89 Congo (DRC) 27
Palestina 89 Albanië 27

 
Beslissing volgend op een adrescontrole (meerdere mogelijk per controle)  

Jaar Vast-
houding

BGV Her-
beves-
tiging 
BGV

Vrijstellen Geen 
beslissing

Geen  
verslag 

ontvangen

Totaal

2019 373 11 8 7 4 25 428
2020 152 0 3 4 1 5 165

 
6.1.2 Begeleiding van families met minderjarige kinderen

De gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven, worden begeleid 
in het kader van een terugkeertraject dat drie tot zes maanden duurt. Op basis van het verloop van 
het traject en het administratieve dossier, wordt er beslist of het traject kan worden verdergezet of 
er een andere maatregel moet worden genomen. 

Het gezin wordt uitgenodigd voor een gesprek dat betrekking heeft op zijn verblijfssituatie. Het 
gezin kan beslissen om opnieuw te vertrekken. In dat geval verlaat het gezin het grondgebied op 
eigen houtje.  De reis kan ook georganiseerd worden door Fedasil en zijn partners, Caritas en de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Ze betalen het vlieg- of busticket en het reisdocu-
ment. 

Indien er niets is dat het gezin verhindert om het grondgebied te verlaten en het terugkeertraject 
niet tot een zelfstandige of vrijwillige terugkeer leidt, kan SEFOR aan de politie vragen om het gezin 
te onderscheppen, zodat het, met het oog op een gedwongen verwijdering, in een FITT-woning kan 
worden vastgehouden. 

 
Aantal begeleidde families en de resultaten van terugkeer

Jaar Uitge- 
nodigde 
gezinnen

Opgedaagde 
gezinnen

Zelfstandige  
terugkeer

Vrijwillige 
terugkeer

Gedwongen 
verwijdering 

Vasthouding 
in  FITT  
woning

2019 148 85 1 3 0 5
2020 150 100 1 1 0 3
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De top 5 van de nationaliteiten

2019 2020
Marokko 29 Albanië 21
Albanië 13 Armenië 13
Armenië 13 Georgie 12
Suriname 11 Macedonië 11
Nigeria 7 Kosovo 10

 
6.1.3 Vrijwillig Vertrek en Open Terugkeerplaats (OTP)

Uitgeprocedeerde verzoekers om internationale bescherming, alsook onregelmatig verblijvende 
families worden toegewezen aan een open terugkeerplaats (OTP) van waaruit de terugkeer door 
Fedasil wordt voorbereid. Verbindingsambtenaren van DVZ zijn er 1X per week aanwezig. De  
terugkeerbegeleider van Fedasil zorgt binnen de drie dagen na aankomst van de bewoner in de 
OTP voor een intake in het opvangcentrum. Deze intake bestaat uit de normale intake (praktisch) 
en een uitleg over de doelstelling en het begeleidingsconcept van de Open Terugkeerplaatsen. Op 
het einde van de intake stelt de terugkeerbegeleider de bewoner voor aan de verbindingsambte-
naar van DVZ. Bij afwezigheid van de verbindingsambtenaar wordt er een datum voor een eerste 
gezamenlijk terugkeergesprek vastgelegd. De bewoner kan de keuze maken om de terugkeer te 
laten voorbereiden door DVZ.

Aantal effectieve vrijwillige vertrekkers via DVZ 

2019 2020
TOTAAL effectief vertrek 220 130
Herkomstland 31 5
Bilateraal 20 12
Dublin 169 113

De aanvragen voor vrijwillig vertrek met de hulp van DVZ kwamen zowel vanuit de opvangcentra 
(Fedasil, Rode Kruis, ..) en de OTP’s als van de vreemdelingen zelf.

 
De terugkeer vanuit de openterugkeerplaatsen via begeleiding door de DVZ medewer- 
kers

2019 2020
Instroom in 

OTP
Vrijwillige  
terugkeer

Instroom in 
OTP

Vrijwillige  
terugkeer

OTP DUBLIN 281 111 506 70
OTP 487 48 457 42
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6.1.4 Terugkeerbegeleiding gedetineerden

De	migratiebegeleiders	zorgen	voor	de	identificatie	van	de	vreemdelingen	in	illegaal	verblijf	in	de	
strafinstellingen	en	de	Forensische	psychiatrische	centra.	Door	het	inzetten	van	migratiebegeleiders	
in de gevangenissen poogt DVZ om meer gedetineerden rechtstreeks uit de gevangenis te verwij-
deren, zo wordt een verblijf in een gesloten centrum na aan justitie te hebben voldaan vermeden.

Aantal dossiers volgens situatie vreemdeling 

2019 2020
aanhoudingsmandaat 1.078 726
Straf < 3 jaar 355 234
Straf	>	3	jaar 419 323
Geïnterneerden 13 12
TOTAAL 1.865 1.295

 
TOP 5 nationaliteiten 

2019 2020
Marokko 296 225
Algerije 284 200
Nederland 168 121
Roemenië 161 81
Frankrijk 112 76

 
Aantal interviews volgens type

2019 2020
Interview	ter	identificatie 1.066 652
Dossiers waarvoor een interview 
niet noodzakelijk is om de  
identificatie	op	te	starten

196 319

Gesprekken met het oog op het 
invullen van de vragenlijst van het 
hoorrecht  
A = in functie van het intrekken 
van het verblijf 
B= in functie van de verwijdering

500

A : 80 
B : 420

241

A : 55 
B : 186

Gesprekken op vraag van de 
vreemdeling 

60 55

Weigeringen voor een  
interview

42 27
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Interviews via videoconferen-
tie tussen de vreemdeling en de 
ambassade georganiseerd door de 
migratiebegeleider

1 1

TOTAAL 1.865 1.295

 
Resultaten

2019 2020
Aantal dossiers waarvan het 
dossier	van	DVZ	en	het	griffie-
dossier geen documenten 
bevatten. 

818 581

Aantal dossiers waarvan het 
griffiedossier	documenten	
bevat

667 306

Aantal dossiers waarvan het 
DVZ dossier documenten 
bevat 

814 544

Aantal dossiers waarin docu- 
menten werden neergelegd 
op	de	griffie	of	bij	DVZ	na	het	
interview 

96 53

Aantal	identificaties	door	de	
ambassade

267 242

Aantal negatieve antwoorden 
van de ambassade 

71 98

Aantal positieve antwoorden 
voor een bilaterale overname

78 51

Aantal positieve antwoorden 
voor een Dublin overname

84 69

 
6.1.5  De community based open woonunits

Sinds oktober 2008 worden families met minderjarige kinderen in onregelmatig verblijf verwezen 
naar community based open woonunits. Deze woonunits zijn een alternatieve vorm van detentie, 
omdat er formeel voor elke familie (die niet onder het OTC-statuut valt – zie punt 6.1.5.4 ) een 
vasthoudingsbeslissing	wordt	genomen.	De	vasthouding	 is	echter	een	 juridische	fictie	gezien	de	
familie een relatief grote bewegingsruimte heeft.

Er zijn 28 woonunits in gebruik, verspreid over vijf sites. Het betreft huizen of appartementen in de 
dorpskern van deze gemeentes die niet te onderscheiden zijn van de andere huizen in de straat. 
Elke woonunit wordt in principe door één familie bewoond; op die manier wordt de privacy zo veel 
mogelijk gegarandeerd.
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Op elke site zijn twee begeleiders (terugkeerfunctionarissen) actief34; er is één “vliegende bege-
leider” die wordt ingezet in functie van de noden op de verschillende sites. De negen begeleiders 
zijn samen voor de 28 woonunits verantwoordelijk. De aan de sites toegewezen begeleiders staan 
in voor de administratieve opvolging van de daar verblijvende families. De begeleiders staan de 
families ook bij in algemene ondersteuning (o.a. psychologisch, medisch, sociaal, school).

Wanneer de inzet van minder intrusieve alternatieven de familie niet heeft kunnen bewegen tot  
terugkeer, kan deze in laatste instantie worden vastgehouden in een van de woonunits beheerd door 
de DVZ. Door de intensieve begeleiding in die woonunits wordt ernaar gestreefd om betrokkene 
alsnog te bewegen tot terugkeer, vrijwillig indien mogelijk maar gedwongen als men zich verzet.

6.1.5.1  Bezettingsgraad

Bij het berekenen van de bezettingsgraad werden volgende factoren in acht genomen:

• Het	aantal	dagen	dat	er	effectief	een	bezetting	was;
• Renovatiewerken in Sint-Gillis-Waas, Zulte op deze dagen is immers geen potentiële bezetting 

mogelijk;
• Er	is	geen	significante	correlatie	tussen	het	aantal	intakes,	hoeveelheid	werk	en	de	bezettings-

graad;
• Er wordt rekening gehouden met de reservaties vanuit Sefor. Dit zijn dagen waarop er in dit 

specifieke	huis	geen	bezetting	mogelijk	is.

Er werd GEEN rekening gehouden met de werken eigen aan een outtake (schoonmaak, leegmaken 
woning, kleine herstellingswerken…) en het onbruikbare huis in Sint-Gillis-Waas.
 

CAPACITEIT 2019 2020
BEAUVECHAIN 6 66,6% 54,3%
SINT-GILLIS-WAAS 7 70,71 % 51 %
TIELT 3 NVT NVT
TUBIZE 6 60,9 % 36,1 %
ZULTE 6 66,9 % 31,6 %
TOTAAL 28 66,28 % 43,25 %

 
Door de coronapandemie liep de verblijfsduur in 2020 op . Hierdoor  werden er in 2020 minder 
families opgesloten. Gelet op het beperkte luchtverkeer was ook de instroom van de grensfamilies 
kleiner. In volle coronacrisis zorgden de begeleiders ervoor dat de families werden opgevangen 
die niet onmiddellijk bij Fedasil terecht konden. Tijdens de periode van de 1e lockdown werden de  
families die werden vrijgesteld verder opgevangen en begeleid  - op vrijwillige basis - in de woon-
units door de begeleiders.

34.  De sites van Zulte en Tielt worden - omwille van hun nabijheid t.o.v. elkaar - samen genomen.  
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De gemiddelde verblijfsduur 

2019 33,8 dagen
2020 47, 35 dagen

 
6.1.5.2  In- en out takes 

INTAKE

Families Mannen Vrouwen Kinderen 
2019 163 72 161 276
2020 60 28 55 115

 

Totaal Grensprocedure 
(onregelmatig  

verblijf)

Binnenland-
procedure

Dublinprocedure

2019 163 131 25 7
2020 60 34 12 14

 
De meest voorkomende opgegeven nationaliteiten bij intake

2019 2020
Grens (INAD/IB) Binnenlandprocedure/

Dublinprocedure
Grens (INAD/IB) Binnenlandprocedure/ 

Dublinprocedure
Turkije 37 Servië 3 Turkije 11 Georgië 4
Syrië 13 Kosovo 3 Albanië 5 Rusland 3
Venezuela 12 Georgië 3 Montenegro 3 Ivoorkust 2
Palestina 10 Bulgar i je/ 

Georgië  / 
Pakistan / 
Syrië

2

OUTTAKE

Grens- 
procedure

Vertrokken op 
eigen  

initiatief

Terugdrijving Vrijstelling

Wegens lopende 
aanvraag/ erken-
ning internatio-
nale bescherming 
/ subsidiaire 
bescherming

Andere redenen 

2019 14 29 56 16
2020 4 15 20 7
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Er werd een vrij  hoog percentage (62.07%) vrijgesteld omwille van talrijke asielaanvragen  
(Turkije, Venezuela, Palestina…) die een langere termijn van onderzoek vereisten. 

Binnen-
landproce-

dure 
(onregel-
matig ver-

blijf)

Vertrokken 
op eigen 
initiatief

Verwijdering Vrijstelling
Gedwongen 
verwijdering

Vrijwillige 
terugkeer

Wegens 
lopende 
aanvraag / 
erkenning 
internationale 
bescherming 
/ subsidiaire 
bescherming

Andere redenen

2019 13 1 2 1 5
2020 4 0 2 0 5

Dublin- 
procedure

Vertrokken op 
eigen  

initiatief

Verwijdering: 
Dublin- 

overname

Vrijstelling

Wegens lopende 
aanvraag / 
erkenning in-
ternationale 
bescherming 
/ subsidiaire 
bescherming

Andere redenen 

2019 2 8 0 0
2020 9 0 0 2

 
6.1.5.3  Leeftijden van de kinderen

In 2019 had de meerderheid van de kinderen een leeftijd tussen 6 en 12 jaar (38.77%), gevolgd 
door kinderen tussen 0 en 2 jaar (23.19%), 19,2% van de kinderen had een leeftijd tussen 3-5 jaar 
en 11.96% tussen 13-15 jaar en 5.07% tussen 16 en 18jaar. De meerderjarige kinderen vertegen-
woordigden 1.81 % van het totaal aantal kinderen. 

Ook in 2020 had de meerderheid van de kinderen een leeftijd tussen 6 en 12 jaar (44.35%), gevolgd 
door kinderen tussen 0 en 2 jaar (20.87%), 13.91% van de kinderen had een leeftijd tussen 3-5 
jaar en 12.17% tussen 13-15 jaar en 6.96% tussen 16 en 18 jaar . De meerderjarige kinderen 
vertegenwoordigden 1.74 % van het totaal aantal kinderen. 

6.1.5.4  Woonunits als OTC

Sinds juni 2015 worden de terugkeerwoningen ook ingezet als opvanginitiatief voor families zonder 
wettig verblijf met minderjarige kinderen die op basis van het KB van 24 juni 2004 opvang vragen. 
Voor 2019 betrof dit 1 gezin en in 2020 2 gezinnen.
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Het gezin van 2019 werd uiteindelijk onder vasthouding geplaatst, en evenwel vrijgesteld omdat het 
gezin	niet	kon	geïdentificeerd	worden	(bovendien	ook	onvoldoende	de	intentie	had	om	een	terug- 
keer naar het land van herkomst te verwezenlijken).

In 2020 keerde 1 gezin terug naar het land van herkomst met IOM. Het 2e gezin kreeg terug 
opvang bij Fedasil omdat ze een verzoek om internationale bescherming indienden op naam van  
1 van de kinderen.

 
6.2 Identificatie en verwijderingen

 
6.2.1 Identificatie

DVZ	 is	belast	met	de	 identificatie	van	vreemdelingen	 in	onregelmatig	verblijf.	Opdat	ze	zouden	
kunnen terugkeren naar het land van herkomst of een land waar ze een recht op verblijf hebben, 
dienen de nodige reisdocumenten of het akkoord van het bestemmingsland verkregen te worden. 

Het bekomen van de nodige reisdocumenten is een complexe en arbeidsintensieve procedure. Eerst 
en vooral moet een inschatting gemaakt worden van de werkelijke identiteit en nationaliteit van een 
vreemdeling. Hiervoor wordt een grondige analyse van het dossier gemaakt:

• Controle van de vingerafdrukken

• Controle van diverse databanken: VIS, Eurodac, SIDIS, SIS

• Analyse van het administratief dossier

• Horen van de vreemdeling

• Invullen van vragenlijsten door de vreemdeling

• Contact met het gesloten centrum over de terugkeerintentie van de betrokkene

 
Op	basis	van	de	analyse	wordt	een	identificatieverzoek	verzonden	aan	het	(vermoedelijke)	land	van	
herkomst. De procedure en moeilijkheidsgraad verschillen van land tot land. Voor sommige landen 
verloopt de procedure vlot. Voor andere landen moet sterk ingezet worden om tot een positieve 
identificatie	te	komen.	De	medewerking	kan	sterk	afhangen	van	het	voorgelegde	dossier,	zoals	al	
of niet aanwezige familie in België.

Bovendien leidt een bevestiging van identiteit niet noodzakelijk tot de afgifte van een reisdocu-
ment. Het is voor DVZ dan ook belangrijk om uitstekende contacten te onderhouden met het land 
van	herkomst	om	hen	te	overtuigen	om	te	identificeren.	Tot	slot,	worden	de	zaken	verder	gecompli-
ceerd	doordat	de	identificatieprocedures	per	land	sterk	uiteenlopen.	Sommige	landen	identificeren	
bijvoorbeeld louter op basis van vingerafdrukken, andere landen wensen hun onderdanen telkens 
in persoon te interviewen, voor nog een ander land volstaat een foto en persoonsgegevens.

In de praktijk wordt vastgesteld dat heel wat vreemdelingen in onregelmatig verblijf doelbewust 
hun identiteitsdocumenten vernietigen of verbergen om een terugkeer te verhinderen. In een  
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aantal gevallen neemt de vreemdeling actief een andere identiteit of nationaliteit aan of maakt hij 
gebruik van valse documenten om de Belgische autoriteiten opzettelijk op het verkeerde been te 
zetten.

Naast	de	identificatieprocedures	bij	de	landen	van	herkomst,	zijn	er	ook	de	dossiers	van	vreem-
delingen die een verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in een andere lidstaat 
of vreemdelingen waarvoor een andere lidstaat verantwoordelijk is voor het verzoek om interna-
tionale bescherming gesteld in België, de zogenaamde Dublin-procedure. Als blijkt uit de vinger-
afdrukkenvergelijking, documentatie of verklaring van de vreemdeling dat er mogelijks nog een 
verzoek om internationale bescherming hangende is in een andere Dublin lidstaat, dan wordt er 
een overnameverzoek gestuurd naar de lidstaat waarvan wordt vermoed dat die verantwoordelijk 
is voor de afhandeling van het verzoek om internationale bescherming. Voorts zijn er ook nog de  
overnameverzoeken voor vreemdelingen met een verblijfsrecht in een ander Europees land, de  
zogenaamde bilaterale overnames. Met sommige landen zijn hiervoor formele akkoorden afgesloten 
om de terugname te regelen, voor andere landen loopt dit op informele basis.

Daarnaast	dient	nog	een	laatste	onderscheid	gemaakt	te	worden	tussen	de	verschillende	identifi-
catietypes.	Zoals	eerder	aangegeven	is	de	identificatieprocedure	vaak	een	tijdrovende	aangelegen-
heid. Op grote schaal wordt er daarom al een procedure aangevat vooraleer de vreemdeling ter 
beschikking	komt	van	de	DVZ,	de	zogenaamde	“pre	-identificatie”.	Hierdoor	worden	de	opsluitings- 
termijnen verkort. Voor vreemdelingen in onregelmatig verblijf die nog vrij rond bewegen op het 
grondgebied	wordt	al	gestart	met	de	identificatie.	Door	voorafgaand	al	een	positieve	identificatie	
en akkoord tot afgifte van een reisdocument te bekomen verkorten de opsluitingstermijnen in de 
centra. Dezelfde logica wordt gevolgd voor gedetineerden. Hierdoor kunnen ze rechtstreeks uit de 
gevangenissen gerepatrieerd worden met alle voordelen van dien. 

Een	 gewone	 “identificatieprocedure”	 vat	 aan	 vanaf	 de	 vasthouding	 in	 een	 gesloten	 centrum	 of	
woonunit. DVZ is er wettelijk aan gehouden de  dossiers binnen een termijn van 7 werkdagen na 
de vasthouding op te starten.

Tot	slot	wordt	ook	gedaan	aan	“post-identificatie”.	In	sommige	gevallen	wordt	de	vreemdeling	uit	
het gesloten centrum of gevangenis vrijgesteld. Ook voor deze dossiers wordt een actieve opvol-
ging	voorzien	met	het	oog	op	het	verkrijgen	van	een	positieve	identificatie.

 

Gegevens 2019 2020
Opgestarte verzoeken 3.763 3.266

- Bij de landen van herkomst 1.737 2370
- Overnameverzoeken (bilateraal) 336 260

- Overnameverzoeken (Dublin) 1.690 636
Positief afgesloten verzoeken 2.371 1.938

- Bij de landen van herkomst 1.148 1.174
- Overnameakkoorden (bilateraal) 200 206
- Overnameakkoorden (Dublin) 1.023 452
- Via originele identiteitsdocumenten (totaal) 172 106
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Negatief afgesloten verzoeken 755 508
- Bij de landen van herkomst) 169 267
- Overnameweigeringen (bilateraal) 28 40
- Overnameweigeringen (Dublin) 577 201

Verkregen reisdocumenten 768 376

Er dient te worden benadrukt dat de statistieken jaaroverschrijdend zijn. Het is bijvoorbeeld  
mogelijk dat het dossier van een vreemdeling in voorgaande jaren werd opgestart maar het resul-
taat werd pas ontvangen in het lopende jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de cijfers per vasthoudingstype:

Identificatie voor de gesloten centra

Gegevens 2019 2020
Opgestarte verzoeken 2.416 774

- Bij de landen van herkomst 789 388
- Overnameverzoeken (bilateraal) 255 110
- Overnameverzoeken (Dublin) 1.372 276

Positief afgesloten verzoeken 1.767 624
- Bij de landen van herkomst 618 273
- Overnameakkoorden (bilateraal) 151 90
- Overnameakkoorden (Dublin) 842 206
- Via originele identiteitsdocumenten (totaal) 156 13

Negatief afgesloten verzoeken 548 147
- Bij de landen van herkomst) 77 37
- Overnameweigeringen (bilateraal) 22 18
- Overnameweigeringen (Dublin) 466 92

Ook deze cijfers zijn jaaroverschrijdend.

Identificatie voor de gevangenissen 

Gegevens 2019 2020
Opgestarte verzoeken 1.014 2.056

- Bij de landen van herkomst 786 1.611
- Overnameverzoeken (bilateraal) 49 113
- Overnameverzoeken (Dublin) 179 332

Positief afgesloten verzoeken 564 1.133
- Bij de landen van herkomst 412 772
- Overnameakkoorden (bilateraal) 30 85
- Overnameakkoorden (Dublin) 108 229
- Via originele identiteitsdocumenten (totaal) 14 47
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Negatief afgesloten verzoeken 124 290
- Bij de landen van herkomst) 61 171
- Overnameweigeringen (bilateraal) 4 20
- Overnameweigeringen (Dublin) 61 99

Ook deze cijfers zijn jaaroverschrijdend.

Identificatie niet-opgesloten 

Gegevens 2019 2020
Opgestarte verzoeken 333 452

- Bij de landen van herkomst 162 387
- Overnameverzoeken (bilateraal) 32 37
- Overnameverzoeken (Dublin) 139 28

Positief afgesloten verzoeken 212 181
- Bij de landen van herkomst 118 129
- Overnameakkoorden (bilateraal) 19 31
- Overnameakkoorden (Dublin) 73 17
- Via originele identiteitsdocumenten (totaal) 2 0

Negatief afgesloten verzoeken 83 71
- Bij de landen van herkomst) 31 59
- Overnameweigeringen (bilateraal) 2 2
- Overnameweigeringen (Dublin) 50 10

De statistieken zijn jaar overschrijdend.

Opgestarte procedures Cel Identificatie 

2019 2020

Dublin 45%

Land van 
herkomst46%

Bilateraal 9%

2019

Dublin 19%

Land van 
herkomst 73%

Bilateraal 8%

2020
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Opgestarte verzoeken bij de voornaamste landen van herkomst

  

6.2.2 Verwijderingen

In totaal hebben er in 2020 4.894 vreemdelingen in illegaal verblijf op een gecontroleerde wijze het 
land verlaten. Vreemdelingen die gevolg hebben gegeven aan een BGV zonder tussenkomst van de 
Belgische overheid of IOM worden niet systematisch geregistreerd. 

 

Gedwongen terugkeer Vrijwillige terugkeer

HKL 
(1)

Overnames  
Totaal 

(1+2+3)

via 
DVZ 
en 
Feda-
sil

I.O.M.  
TotaalDublin 

(2)
Bila- 
teraal 
(3) 

GC FITT 
OTC

Andere

2019 2.674 775 294 3.743 2.318 376 23 2.160 2.559 8.620 86 8.706
2020 1.538 391 168 2.097 808 231 5 1.719 1.955 4.860 34 4.894
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2019 2020

Andere 
45%

Marokko 23%

Algerije 
13%

Roemenië 
6%

Tunesië 5%

Servië 4% Georgië 4%

2019

Andere 44%

Marokko 16%

Algerije 
17%

Roemenië 
6%

Tunesië 7%

Servië 5%
Frankrijk 5%

2020
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De verwijderde personen kunnen worden opgedeeld in 4 grote groepen. De grootste groep betreft 
de gedwongen terugkeerder. Deze groep omvat de vreemdelingen die gedwongen worden verwij- 
derd naar hun land van herkomst of die worden overgenomen door de verantwoordelijke Dublin- 
lidstaat of , op basis van een bilateraal akkoord, door het land waar ze een verblijfsrecht hebben. 
Aan de teruggedreven vreemdelingen werd de binnenkomst aan de Belgische grens geweigerd  
omdat zij niet voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden. Ze worden teruggestuurd naar de  
bestemming waar ze zijn ingescheept. 

Voor vreemdelingen die onregelmatig op het grondgebied verblijven of waarvan de procedure 
voor internationale bescherming werd afgesloten, is het mogelijk om met bijstand van de DVZ of  
Fedasil te vertrekken. De bijstand van DVZ of Fedasil wordt o.a. gevraagd voor het bekomen van 
een reisdocument en het kopen van een ticket. Deze terugkeer kan georganiseerd worden via de 
Internationale Organisatie voor Migratie  en partnerorganisaties. De vrijwillige terugkeer via IOM 
is in bepaalde gevallen ook mogelijk voor vreemdelingen vastgehouden in een woonunit of een 
gesloten	centrum.	Het	effectief	vertrek	wordt	gecontroleerd.

De overbrengingen van gevonniste vreemdelingen (zonder wettelijk verblijf) naar de staat waarvan 
ze onderdaan zijn of waarvan ze een verblijfsrecht heben voor de verdere tenuitvoerlegging van de 
gevangenisstraf aldaar, worden georganiseerd door de FOD Justitie. 

 
6.2.2.1  COVID-19 en de verwijderingen

De coronapandemie heeft een impact op de terugkeer, maar verwijderingen zijn steeds mogelijk 
gebleven. Er is geen sprake van een totaal verbod op terugkeer naar het land van herkomst geweest. 
 
De coronapandemie had al vroeg in maart een impact op de organisatie van de verwijdering. Er 
kwamen steeds meer annuleringen omwille van rerouting. De luchtvaartpolitie mocht na risico- 
analyse niet meer overnachten in bepaalde hoofdsteden. Wanneer België midden maart in lock-
down ging, hielden de luchtvaartmaatschappijen veelal hun toestellen aan de grond. De luchtvaart-
politie legde per direct de uitvoering van de verwijderingen onder escorte stil. In totaal werden 53 
escortes geannuleerd, waarvan 51 in maart en april 2020. 

DVZ werd geconfronteerd met geheel nieuwe uitdagingen: in de eerste weken na de 1e lockdown 
waren er veel annuleringen van vluchten, de restrictieve maatregelen opgelegd door herkomstlanden 
(luchtvaartmaatschappijen) zoals een negatieve covidtest, het aantal vluchten is zeer beperkt, 
soms zelfs een praktische (tijdelijke) sluiting van het luchtruim of kan men enkel als gewone pas-
sagier reizen. Al deze beperkingen worden voortdurend gemonitord door DVZ.

Met 460 geregistreerde annuleringen is de pandemie de oorzaak van ruim 36% van de niet-geslaagde 
 verwijderingen. Het aantal annuleringen omwille van COVID gerelateerde zaken neemt af sinds juli 
2020 en stabiliseert. Maart 2020 had het hoogste aantal corona-annuleringen gevolgd door juni. 
Tot augustus 2020 was het annuleren van vluchten door de maatschappij verreweg de belangrijkste 
reden. Sinds september is het vliegverkeer een stuk stabieler is geworden. Sindsdien zijn de voor-
naamste annuleringen het weigeren van testen en vluchtweigeringen in het centrum. 
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De COVID maatregelen van de landen van herkomst en van de luchtvaartmaatschappijen 
werden nauw opgevolgd. Zo werd de lijst van maatregelen per land maar liefst 30 keer 
geactualiseerd in 2020.

6.2.2.2  Gedwongen terugkeer

Type 2019 2020
Vlucht zonder escorte 2.664 1.568
Vlucht met escorte 443 89
Auto 421 367
Special Flight - CJRO35 193 49
Special Flight 12 11
Trein 10 13
Totaal 3.743 2.097

 
Type gedwongen verwijdering

Type gedwongen verwijdering 2019 2020
Via lucht Herkomstland 2.464 1.367

Dublin 648 265
Bilateraal 200 85

TOTAAL VIA DE LUCHT 3.312 1.717
Over land Herkomstland 210 171

Dublin 127 126
Bilateraal 94 83

TOTAAL OVER LAND 431 380
TOTAAL 3.743 2.097

 
Top 5 per nationaliteit en type bestemming

# Top 5  
nationaliteiten 

Herkomstland 2020 
 Herkomstland 2019 (#)

(% totaal / %  
totaal categorie)

Top 5  
nationaliteiten  

Dublin 2020 
Dublin 2019 (#) 
(% totaal / %  

totaal categorie)

Top 5  
nationaliteiten 
Bilateraal 2020 

Bilateraal 2019 (#)(% 
totaal / %  

totaal categorie)

1 Albanië: 382 Eritrea: 61 Eritrea: 35
2019: 652 (#1) 2019: 166 (#1) 2019: 51 (#1)
(18,22% / 24,84%) (2,91% / 15,60%) (1,67% / 20,83%)

35. De Collecting Joint Return Operations betreffen SF waarbij het land van herkomst de eigen onderdanen zelf komt  
       ophalen, deze zijn in samenwerking met Frontex en betreffen voornamelijk wekelijkse vluchten vanuit Rijsel naar Albanië.  
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2 Roemenië: 231 Algerije: 48 Marokko: 21
2019: 308 (#2) 2019: 61 (#3) 2019: 22 (#4)
(11,02% / 15,02%) (2,29% / 12,28%) (1,00% / 12,50%)

3 Oekraïne: 96 Marokko: 34 Albanië: 12
2019: 108 (#7) 2019: 37 (#5) 2019: 16 (#5)
(4,58% /6,24%) (1,62% / 8,70%) (0,57% / 7,14%)

4 Nederland: 92 Libië - Afghanistan: 26 Pakistan: 9
2019: 119 (#6) 2019: Afghanistan 29 (#8) 2019: 34 (#2)

2019: Libië 25 (#9)
(4,39% / 5,98%) (1,24% / 6,65%) (0,43% / 5,36%)

5 Frankrijk - Brazilië: 69 Ethiopië - Soedan: 24 Brazilië - Syrië: 8
2019: Brazilië 147 (#4) 2019: Ethiopië 36 (#6) 2019: Brazilië 23 (#3)
2019: Frankrijk - 84 (#8) 2019: Soedan 75 (#2) 2019: Syrië 4 (#10)
(3,29% / 4,49%) (1,14% / 6,14%) (0,38% / 4,76%)

 
Top 5 meest verwijderde nationaliteiten

2019 (% van totaal) 2020 (% van totaal)
Albanië: 675 (18,03%) Albanië: 397 (18,93%)
Roemenië: 308 (8,23%) Roemenië: 232 (11,06%)
Marokko en Eritrea: 217 (5,80%) Marokko: 105 (5,01%)
Georgië en Brazilië: 170 (4,54%) Oekraïne: 98 (4,67%)
Algerije: 146 (3,90%) Eritrea: 96 (4,58%)

 
Top 5 verwijderingen van Europeanen naar herkomstland

2019 2020
Nationaliteit Totaal Waarvan  

uit de  
gevangenis

Nationaliteit Totaal Waarvan  
uit de 

gevangenis
Roemenië 308 275 Roemenië 231 210
Nederland 118 113 Nederland 92 88
Frankrijk 84 81 Frankrijk 69 65
Polen 63 50 Bulgarije 38 32

Polen 38 31
Bulgarije 45 38 Slowakije 22 13
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Top 5 bestemming bij verwijderingen in het kader van de Dublin-conventie

2019 Aandeel Dublin  
in %

2020 Aandeel Dublin  
in %

Duitsland: 187 24,13% Duitsland: 130 33,25%
Italië: 153 19,74% Frankrijk: 74 18,93%
Frankrijk: 118 15,23% Nederland: 51 13,04%
Zwitserland: 83 10,71% Italië: 42 10,74%
Spanje: 73 9,42% Zwitserland: 25 6,39%

 
Top 5 bestemmingen voor bilaterale overnames

2019 Aandeel bilateraal 
%

2020 Aandeel bilateraal 
%

Italië: 65 22,11% Duitsland: 32 19,05%
Duitsland: 49 16,67% Nederland: 26 15,48%
Spanje: 46 15,65% Italië: 25 14,88%
Frankrijk: 29 9,86% Frankrijk: 24 14,29%
Griekenland: 27 9,18% Spanje: 17 10,12%

 
Het aantal verwijdering met en zonder escorte dat niet slaagde wegens verzet van  
betrokkene

Aantal gedwongen 
verwijderingen

Zonder escorte Met escorte Eindtotaal

2019 3.095 648 3.743
2020 1.954 144 2.098

 
 

Aantal pogingen 
afgebroken  

omwille verzet

Zonder escorte Met escorte Eindtotaal

2019 362 38 400
2020 183 6 189
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2020 - Top 5 landen 
van bestemming  

pogingen afgebroken 
omwille van verzet

Zonder escorte Met escorte Eindtotaal

Marokko 28 1 29
Tunesië 15 15
Congo (Dem. Rep.) 11 1 12
Guinee 8 8
Algerije 6 1 7

 
6.2.2.3  Verwijderingen van gedetineerden 

Een persoon kan rechtstreeks vanuit de gevangenis verwijderd worden. Als de vlucht heel vroeg 
is, wordt de betrokken vreemdeling de dag voor de vlucht naar een gesloten centrum gebracht  
vanwaar hij de dag van de vlucht zal uitgehaald worden gezien vanuit een gesloten centrum  
uithalingen zeer vroeg ’s ochtends mogelijk zijn, wat niet het geval is voor de gevangenissen. 
Vreemdelingen	vanuit	de	gevangenis	van	wie	de	identificatie	procedure	nog	lopende	is	of	waarvoor	
een vlucht niet kan geboekt worden binnen de periode dat betrokkene nog in de gevangenis kan 
blijven, worden overgebracht naar een gesloten centrum nadat ze in vrijheid werden gesteld door 
Justitie.

Vanuit  
gevangenis

Na overnachting 
GC

Na verblijf GC Totaal

2019 796 71 602 1.469
2020 590 88 478 1.156

 
Details type vertrek vanuit de gevangenis 2020

Type Totaal
Trein 8
Wagen 258
Eigen ticket 7
Vlucht met escorte 27
Vlucht zonder escorte 807
Special Flight 2
Special Flight CJRO 40
Andere 4 als gewone passagier begeleid op de lucht- 

haven door een verbindingsambtenaar 
3 verwijderingen begeleid door DVZ tot op 
eindbestemming
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Top 5 nationaliteiten vanuit de gevangenis

2019 2020
Roemenië 275 (18,72%) Albanië 238 (20,59%)
Albanië 230 (15,66%) Roemenië 211 (18,25%)
Nederland 114 (7,76%) Nederland 88 (7,61%)
Marokko 110 (7,49%) Frankrijk 65 (5,62%)
Frankrijk 81 (5,51%) Marokko 60 (5,19%)

 
6.2.2.4  Speciale vluchten

Er zijn verschillende types speciale vluchten:

National Return Operations (NRO) zijn speciale vluchten georganiseerd door België, met enkel  
België als deelnemend land. Voor deze operaties is er normalerwijze geen tussenkomst van Frontex.

Joint Return Operations (JRO’s) zijn vluchten georganiseerd door België of een lidstaat met deel-
name	van	andere	lidstaten	al	of	niet	gefinancierd	door	Frontex.

De	Collecting	Joint	Return	Operations	(CJRO)	betreffen	speciale	vluchten	waarbij	het	land	van	her-
komst	de	eigen	onderdanen	zelf	komt	ophalen,	deze	zijn	in	samenwerking	met	Frontex	en	betreffen	
voornamelijk wekelijkse vluchten vanuit Frankrijk (Lille) naar Albanië (Tirana). 

 

Totaal aantal 
vluchten

Aantal CJRO’s 
vanuit Rijsel 
naar Albanië

Aantal vluchten 
door DVZ zelf 
georganiseerd

Deelname 
door België 

aan JRO
2019 43 40 1 (JRO : Congo DR 

+ Guinee)
2

2020 12 9 1 (NRO : Congo 
DR)

2

 
Aantal verwijderde personen per bestemming

Nationaliteit 2019 2020
Albanië 195 49
Congo (DRC) 3 2
Guinee 4 7
Nigeria 1 2
Georgië 2 0
Totaal 205 60
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6.2.2.5  Begeleidingen uitgevoerd door DVZ

In het laatste kwartaal van 2020 heeft DVZ ingezet op het organiseren van eigen begeleidingen aan 
boord en op de luchthaven door de verbindingsambtenaren en in een aantal gevallen door een arts. 
Het ging zowel om personen uit de gesloten centra als om gedetineerden. 

De begeleidingen aan boord waren noodzakelijk voor personen die door diverse kwetsbaarheden 
niet op eigen kracht terug konden reizen maar die wel vrijwillig wensten terug te keren. De  
begeleiding op de luchthaven was  nodig om diverse redenen36. Zij werden als reguliere passagier 
geboekt en volgden de passagiersstroom op de luchthaven. Ook hier gold de regel dat dit enkel 
voor vrijwillige vertrekkers werd georganiseerd. Diverse complexe dossiers werden zo toch tot een 
goed einde gebracht. 

In totaal keerden 17 personen op deze manier terug. 12 personen vertrokken uit de gesloten  
centra, 4 rechtstreeks uit de gevangenis en 1 na overnachting. 

Naast Ilobel, begeleidde ook Bureau T verschillende soorten repatriëringen, met name de CJRO’s 
naar Albanië, de grensleidingen en de vluchten zonder escorte via Schiphol. 

 
Door de coronacrisis aanvaardde de Koninklijke Marechaussee op Schiphol geen  
transit meer van personen die verwijderd werden zonder escorte. Vanop deze luchthaven 
vertrokken echter wel vluchten naar een heel aantal bestemmingen die vanop  
Brussel Nationaal om diverse redenen niet konden worden aangevlogen. Er werd een 
procedure uitgewerkt waarbij de niet geëscorteerde vreemdeling over land worden 
overgebracht door Bureau T. Op Schiphol wordt de vreemdeling overgegeven aan 
de Marechaussee die hem aan boord brengt. Bureau T blijft aanwezig op de lucht- 
haven tot het vertrek bevestigd is. Deze werkwijze is sinds juli 2020 frequent gebruikt en 
leverde in 2020 41 verwijderingen op. 

 
 
De volgende tabel geeft een volledig overzicht van alle verwijderingen onder begeleiding van DVZ 
in 2020. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor 2019:

Type Bestemming Totaal
Begeleidingen door Ilobel
Begeleid tot op  
eindbestemming

Congo (Dem. Rep.): 1 7
Italië: 1
Polen: 1
Roemenië: 1
Rwanda (Rep.): 1
Senegal: 1
Verenigd Koninkrijk: 1 

36.  Denk hierbij o.a. aan landen van herkomst en luchtvaartmaatschappijen die geen gedwongen terugkeer aanvaardden.
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Begeleid tot check-in Albanië: 1 9
China: 1
Irak: 1
Malta: 1
Marokko: 5

Trein Bosnië en Herzegovina: 1 1
Begeleidingen door Bureau T
Vlucht zonder escorte vanuit 
Schiphol

Georgië: 25 41
Brazilië: 3
Chili: 3
Duitsland: 3
Moldavië: 2
Italië: 2
Macedonië: 1
Peru: 1
Kazachstan: 1

CJRO Albanië: 49 49
Grensleidingen Duitsland: 88 375

Frankrijk: 114
Nederland: 169
Luxemburg: 4

Trein Verenigd Koninkrijk: 4 4
Totaal 486

 
6.2.2.6  Special Needs

Met het project Special Needs beoogt DVZ een humane terugkeer van mensen die medische of 
(psycho-)sociale ondersteuning nodig hebben. In het kader van het project voorziet DVZ een betere 
opvolging	van	kwetsbare	profielen	 in	de	gesloten	centra,	door	het	organiseren	van	coördinatie- 
vergaderingen	en	het	financieren	van	tijdelijke	opnames	in	de	psychiatrie.	Tijdens	het	terugkeer-
proces zet DVZ in op begeleiding tijdens de vlucht, door artsen en immigratieambtenaren, en  
nadien op het organiseren van re-integratietrajecten en medische begeleiding na terugkeer. 

In 2019 werd  ook ingezet op de verwijdering  van  geïnterneerden waarvoor Special Needs 
gevraagd worden. Voor deze doelgroep kon er dankzij een verbeterde samenwerking tussen alle 
partijen meer terugkeer gerealiseerd worden dan in de jaren daarvoor. In 2020 konden, ondanks 
COVID-19, toch enkele moeilijke verwijderingen worden gerealiseerd. DVZ werkt voortdurend aan 
de uitbreiding van het netwerk in België (o.a. met Justitie) en in de landen van herkomst, o.a. via 
het European Return and Reintegration Network. 
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Aantal behan-
delde dossiers 

(waarvan  
geïnterneerden)

Totaal  
gerealiseerde 
terugkeer via 
Special Needs

Special needs 
bestaande uit: 

reïntegratiesteun 
ter plaatse na  

terugkeer

Special needs 
bestaande uit: 

begeleiding voor 
de reis

2019 87 (20) 39 38 13
2020 55 (23) 22 12 9

 
6.2.2.7  Frontex

Sinds 2017 biedt Frontex de lidstaten de mogelijkheid om tickets te boeken in het kader van de 
gedwongen verwijdering op lijnvluchten. Ze ontwikkelden hiervoor FAR of de Frontex Application for 
Return. DVZ gebruikt het systeem sinds 2018. 

De DVZ hoeft niets zelf te betalen: Frontex betaalt de tickets rechtstreeks aan de maatschappijen/
het boekingskantoor. Het systeem is beperkt tot de terugkeer naar derde landen. 

Na enkele aanpassingen aan het concept, werd er ook voor gekozen om de overnachtingen en 
dagvergoedingen van de escorteurs te vergoeden aan een door de EU vastgelegd tarief. Er wordt 
evenwel enkel een dagvergoeding betaald wanneer de escorteurs ergens overnachten.

Het is de DVZ die de boekingen in dit systeem doet van de personen waarvoor DVZ de terugkeer-
beslissing heeft genomen en deze op eigen initiatief uitvoert. DVZ doet de boeking van de tickets in 
FAR van de personen die verwijderd worden zonder escorte en de Federale Politie doet de boekingen 
in FAR van de personen die verwijderd worden met escorte. De luchtvaartpolitie maakt niet steeds 
maximaal gebruik van het aanbod. Het FAR-aanbod is voor bepaalde bestemmingen en routes 
nadeliger. FAR weigert terugkeer in business toe te staan voor o.a. de Balkan en na overnachting 
in Europa. Frontex weigert ook bepaalde routes (o.a. voor bepaalde bestemmingen via Bangkok). 

DVZ boekte quasi 100% van de mogelijke vluchten zonder escorte met FAR. In totaal vertrokken  
833 personen met door Frontex betaalde tickets in 2020 en 1.540 in 2019. 784 personen vertrok-
ken zonder escorte, 46 met escorte en 3 personen vertrokken vrijwillig. Een heel beperkt aantal 
personen diende DVZ te boeken op het nationale budget. Het ging o.a. om de vrijwillige terugkeer 
naar Marokko met Air Arabia en naar China met Hainan Airlines. Frontex kan geen gebruik maken 
van deze maatschappij en er waren geen alternatieven mogelijk. 

Gezien voor de boekingen via dit systeem uitgevoerd de tickets rechtstreeks door Frontex betaald 
worden, heeft DVZ geen zicht op de prijs van deze tickets. 

De terugvorderingen bij Frontex

2019 2020
Teruggevorderde bedrag van 
Frontex

€ 699.733,21 € 371.897,46
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DVZ schat dat de boekingen via FAR voor DVZ een besparing opleverde van op 828.127 
euro in 2020 en van 2.459.251 euro in 2019.

 
6.3  De gesloten centra

6.3.1 Cijfers

 2019

 

Ontsnappingen

Caricole 2881 108,0  99,2 92% 0 0 0 0
RC127bis 2372 79,2  67,8 86% 0 0 0 0
Brugge 1178 104,7  83,4 80% 0 0 0 0
Merksplas 1157 145,3 0,4 136,8 94% 1 0 0 0
Vottem 966 119,0 8,4 109,8 92% 1 1 0 0
Holsbeek 1 28,0  21,8 78% 0 0 0 0
Totaal 8555 584 8,8 519 89% 2 1 0 0

2020 Ontsnappingen

Caricole 1005 68,5  40 58% 0 1 0 0
RC127bis 486 71,7  41 57% 0 0 0 0
Brugge 381 54,9  37,9 69% 0 0 0 0
Merksplas 437 85,5 0 70,5 82% 0 1 1 0
Vottem 350 69,8 7 50,4 72% 0 0 0 0
Holsbeek 76 17,0  10,7 63% 0 0 0 0
Totaal 2735 367 7 251 68% 0 2 1 0
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Isolatiemaatregelen

2019 2020
 
Totaal

Termijn  
Totaal

Termijn
≤ 24u 24u ≤ 

48u 
48u ≤ 
72u 

>72u ≤ 24u 24u ≤ 
48u

48u ≤ 
72u

>72u

Caricole 3 0 3 0 0 6 5 1 0 0
RC127bis 123 123 0 0 0 73 69 4 0 0
Brugge 125 120 5 0 0 58 51 7 0 0
Merksplas 158 152 6 0 0 86 75 9 2 0
Vottem 144 139 5 0 0 43 40 2 1 0
Holsbeek 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Totaal 553 534 19 0 0 268 242 23 3 0

 
6.3.2 COVID-19 

Vanaf maart 2020 volgde de gesloten centra de aanbevelingen van de WHO, CPT en Sciensano voor 
residentiële	 collectiviteiten.	Ze	werden	omgezet	 in	 specifieke	 instructies.	Er	was	een	audit	door	
Celeval in mei 2020 met als besluit om ‘verder de richtlijnen voor collectiviteiten te volgen en de 
huidige maatregelen verder te zetten’. Vanaf 17/03 tot 15/07 werd er i.p.v. maandelijks wekelijks 
overlegd tussen de directie van DVZ en de centrumdirecteurs om de maatregelen voor bewoners 
en personeel te bepalen en de impact van de pandemie nauw op te volgen. Genomen coronamaat- 
regelen in de gesloten centra:

• Om voldoende afstand te kunnen houden werd de capaciteit gehalveerd tot 294 bewoners. 

• Omdat voldoende afstand houden niet steeds mogelijk is, werd vanaf 22 april het dragen van 
een mondmasker verplicht voor het personeel. Er werden mondmaskers ter beschikking gesteld 
van de bewoners en ze werden aangemoedigd deze te dragen. 

• De bewoners en het personeel werden gesensibiliseerd rond afstand houden en basishygiëne

• De activiteiten worden sinds corona in kleine groepen en gespreid georganiseerd. Er worden 
ook extra veiligheidsmaatregelen genomen zoals bijvoorbeeld het ontsmetten van gebruikte 
materialen. Er worden geen contactsporten georganiseerd. Bij alle andere activiteiten wordt 
er nagegaan of dit kan zonder besmettingsgevaar. Er werd gevraagd aan de centra om meer 
wandel mogelijkheden en buitenactiviteiten te organiseren. 

• Bezoek:

Advocaten konden steeds hun cliënt bezoeken, ook met tolk, wel werd hen gevraagd zoveel 
mogelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken.

Parlementsleden konden steeds op bezoek komen mits de nodige voorzorgsmaatregelen te  
respecteren. Van 26/03/2020 tot 12/06/2020 was er een verbod de vleugels in te gaan.
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NGO’s werd de toegang ontzegd tot 15/07/2020,  en aan alle delegaties of bezoekers die 
niet essentieel zijn voor de werking. Vanaf 15/07/2020 werd dit opnieuw toegestaan, mits  
beperkingen en sinds de lockdown light vanaf 2/11/2020 nog verder verstrengd tot maximum 
2 bezoeken van NGO’s per week. Er kunnen zich 3 mogelijkheden voordoen:

- Ofwel komt 1 NGO met 2 bezoekers 1 keer per week 
- Ofwel komen 2 NGO’s met elk 1 bezoeker op het zelfde moment 1 keer in de week 
- Ofwel komt 1 NGO met 1 bezoeker (voor de 2 bezoeken dezelfde) op 2 dagen in de week

Het gewone bezoek van familie en vrienden werd opgeschort vanaf 16/03/2020 (uitzonderin-
gen zijn steeds mogelijk geweest mits akkoord van de centrumdirecteur). Vanaf 25/05/2020 
werd dit bezoek opnieuw zeer beperkt toegestaan (1 persoon per week en bij voorkeur  
beperkt tot dezelfde persoon). Vanaf 15/06/2020  werd dit nog verder uitgebreid, namelijk:

- Een keer per week en bij voorkeur dezelfde perso(o)n(en) 
- Beperkt tot 2 volwassenen of 1 volwassene met 2 minderjarigen. Indien de minderjarigen  
 jonger zijn dan 12 jaar, mogen zij kort de bewoner omhelzen. 

Het gewone bezoek van de bewoner werd vanaf 1 juli 2020 niet meer beperkt tot 3/11/2020.

Vanaf 3 november 2020 wordt het gewone bezoek van de bewoner opnieuw beperkt, gezien 
de verstrenging van de  maatregelen vanaf 2 november 2020 (lockdown light), wordt het 
bezoek van de bewoner beperkt tot 1 volwassen persoon met kinderen, 1 keer per week. Met 
in achtneming van veiligheidsmaatregelen:

- Als het bezoek niet achter plexi kan doorgaan, moet een mondmasker gedragen worden  
 en de nodige afstand bewaard. Kinderen jonger dan 12 jaar, mogen kort de bewoner  
 omhelzen; 
- Geen intiem bezoek;  
- Bezoek gaat door in lokalen met voldoende ruimte. 
Voorafgaand het bezoek wordt de temperatuur genomen. In geval van een temperatuur    
boven  37,4 ° of ziektesymptomen wordt het bezoek geweigerd.

• Ter compensatie van de beperkte bezoekmogelijkheden werd de mogelijkheid tot internet- 
gebruik uitgebreid waar mogelijk. Onder controle van de opvoeders of de terugkeerfunctionaris 
kan het gebruik van de smartphone toegestaan worden. De belmogelijkheden werden uitgebreid. 
De bewoners ontvangen iedere week 5 euro belkrediet.

Bewoners die kwetsbaar zijn voor COVID-19 werden bij de start van de pandemie vrijgesteld uit de 
gesloten centra – bij vrijstelling wordt voor personen die geen opvang hebben bij vrienden/familie 
contact opgenomen met daklozen opvang. COVID-19 kwetsbare personen worden in principe niet 
vastgehouden. 
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Daarnaast hebben de medische diensten de nodige maatregelen genomen om COVID-19 gevallen 
te monitoren:

- Elke nieuwe bewoner van een gesloten centrum wordt getest, in afwachting van de  
 resultaten (en ingeval van weigering van de test) gaat men in quarantaine. 
- Iedere bewoner die aangeeft indicaties van COVID-19 te hebben wordt onmiddellijk  
 doorverwezen naar de medische dienst. 
- Ziekenkamers en quarantaine kamers werden ingericht. 
- Het nodige beschermingsmateriaal werd voorzien – opleiding voor het gebruik werden   
 voorzien voor de medewerkers die in ziekenkamers en quarantaine kamers werken. 
- Er werden werkprocessen voorzien voor de omkadering van de bewoners in quarantaine,  
 voor COVID-19 besmette bewoners. 

Op 13/07/2020 is er de eerste melding van een besmette bewoner. Het betreft een persoon  
aan de grens die bij de test na aankomst in het centrum positief blijkt te zijn. In totaal zijn er  
in 2020 26 besmettingen geweest van bewoners in de gesloten centra (15 betroffen nieuwe 
bewoners).

 
 
6.3.3 Bewonersvervoer

Als we het aantal in 2020 vervoerde bewoners per centrum op jaarbasis vergelijken met 2019  
bekomen	we	onderstaande	grafiek.	
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In totaal werden er 7.868 personen vervoerd tegenover 20.057 in 2019. Hiervoor waren in 2020 
6.787 ritten nodig in vergelijking met 13.689 in 2019. Het aantal vervoerde bewoners daalde 
op jaarbasis met 60,8%, het aantal ritten daarentegen daalde met 50,3%. Hoewel het aantal  
vervoerde bewoners sterk daalde dit jaar, daalde het aantal transfers niet evenredig mee. Door de 
coronamaatregelen konden er niet langer tot drie vreemdelingen per voertuig vervoerd worden. Dit 
werd aangepast naar één vreemdeling per voertuig. 

De bewoners werden naar de volgende bestemmingen vervoerd: 

2019 2020
Type opdracht bewoners % bewoners %

Naar een  
centrum 

6.919 32,4 2.813 35,8

Verwijderingen 6.764 31,7 3.046 38,7
Vrijstelling 2.825 13,2 384 4,96
Juridische  
bestemming

1.205 5,7 610 7,8

Medische  
bestemming

1.145 5,4 497 3,7

TOTAAL 18.858 7.350
 

In 2019 legden de wagens van DVZ 1.324.823 kilometer af en in 2020 waren dat er 
maar 857.471. Deze besparing van maar liefst 388.178 kilometer is op rekening van het  
coronavirus te schrijven. 
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De rubriek verwijderingen omvat alle transfers in het kader van een repatriëring over land of via de 
lucht. De verhouding van het aantal repatriëringen via een luchthaven tot het aantal repatriëringen 
over land is 88% - 12% en is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Aangezien niet alle vreem-
delingen daadwerkelijk ook hun vlucht nemen, wordt vertrokken van poging tot verwijdering. 

 

 
Bij de vrijstellingen valt het grote verschil op tussen beide jaren. Dit komt voornamelijk door het 
grote aantal transmigranten die zich in 2019 in de gesloten centra bevonden.

  

 
De juridische bestemmingen worden opgesplitst in zittingen bij de Raad voor Vreemdelingen- 
betwistingen enerzijds en de Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling anderzijds.

Het aantal vervoerde bewoners naar juridische bestemmingen daalde in 2020 met ongeveer 50% 
ten opzichte van 2019. 
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Het gaat hier voornamelijk over ziekenhuizen en tandartsen. Deze vervoersopdrachten worden niet 
altijd aangevraagd omwille van een acuut medisch probleem. Een groot deel van de ziekenhuis-
bezoeken	bestaat	ook	uit	leeftijdsonderzoeken	en	TBC-controle	(radiografie).	

Consultaties maken het grootste deel van medische bestemmingen uit, gevolgd door tandarts-
bezoeken,	leeftijdsonderzoeken	en	radiografie.	Consultaties	betreffen	hier	voornamelijk	afspraken	
in het ziekenhuis aangezien gewone doktersraadplegingen in de regel in het centrum gebeuren. 

Voor het uitvoeren van deze opdrachten waren in totaal 474 transfers nodig. Ook hier merken 
we op dat de daling van het aantal opdrachten steiler verloopt dan het aantal ritten. Het aantal  
medische bestemmingen daalde met 55%, terwijl het aantal ritten daalde van 849 tot 474 oftewel 
een daling met 44%. 

 



97

Dienst Vreemdelingenzaken - Activiteitenverslag 2020

Bewoners voor wiens familie het onmogelijk is om op bezoek te komen in het gesloten centrum 
vanwege de afstand of van wie er landgenoten in een ander centrum zitten, kunnen een over-
plaatsing vragen. De disciplinaire overbrenging omdat de bewoner agressief of ongepast gedrag 
stelt, of niet meer kan aarden in een bepaalde groep met andere bewoners, gebeurt op vraag van 
de centrumdirecteur. Een overbrenging wordt ook gedaan voor bewoners die nood hebben aan een 
andere omgeving.

 

Bewoners uit de centra die verder van de luchthaven van Zaventem (BNL) gelegen zijn (Brugge, 
Merksplas, Vottem) en die ingepland staan om met een vroege vlucht vanop de luchthaven van  
Zaventem te vertrekken worden daags voordien al naar CAR of BIS overgebracht om te overnachten 
aangezien deze centra zich vlak naast de luchthaven bevinden.
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DVZ zorgt ook voor het vervoer van vreemdelingen vanuit de gevangenis. De overbrengingen 
‘Gevangenis	 –	 Centrum’	 betreffen	 in	 se	 ook	 pogingen	 tot	 verwijdering	maar	 hier	wordt	 de	 ex- 
gedetineerde eerst overgebracht naar het centrum omdat de vreemdeling vb. ’s ochtends vroeg een 
vlucht heeft of op een later tijdstip verwijderd zal worden. Maar deze cijfers zijn opgenomen in de 
totale cijfers van verwijderingen uit de centra.

In 2019 had Bureau T 57 wagens ter zijner beschikking. In 2020 kwamen er daar 5 bij 
zodat het totaal op 62 kwam te liggen. 
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7.  De strijd tegen misbruik
 
De DVZ staat de gerechtelijke overheden en de politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten 
bij in het kader van hun wettelijke opdrachten door hen informatie te verstrekken. Deze 
samenwerking maakt het mogelijk om de strijd tegen alle soorten misbruiken te versterken.  
 

7.1  Samenwerking met politie- en inspectiediensten, parketten, 
veiligheids- en inlichtingendiensten en het Coördinatieorgaan voor 
de dreigingsanalyse (OCAD)

Onderstaande gegevens hebben betrekking op het aantal informatie-aanvragen van de gerechte- 
lijke diensten en de inlichtingendiensten. DVZ verschaft informatie aan de partners voornamelijk 
over de identiteit, de verblijfstoestand en eventuele feiten van openbare orde of nationale veilig- 
heid.

DVZ verstrekt adviezen aan de parketten die het onderzoek over de staatloosheid voeren. Om een 
betere beeldvorming mogelijk te maken worden deze cijfers afzonderlijk weergegeven. 

De informatie-uitwisseling met de gerechtelijke en administratieve autoriteiten m.b.t. het ‘project 
Europa’, betreft het misbruik van de Europese nationaliteit d.m.v. valse of vervalste identiteitsdocu- 
menten en neemt derhalve een bijzondere plaats in binnen de strijd tegen identiteitsfraude.

Voor omvangrijke of gevoelige onderzoeken hebben de partners de mogelijkheid om de dossiers 
bij de DVZ zelf te consulteren en ter plaatse begeleid te worden in hun zoektocht naar informatie. 
Door enkele grote gerechtelijke onderzoeken gebeurde dit in 2020 veel meer. 

De	wetgever	heeft	voorzien	in	een	automatische	informatie-uitwisseling	met	het	Coördinatieorgaan	
voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Hierbij wordt informatie uit het vreemdelingendossier–ambt-
shalve of op vraag- gedeeld met OCAD wanneer deze wijzen op een mogelijke dreiging.

 

Aantal dossiers met  
vragen om inlichtingen 

en meldingen i.k.v.:

2019 2020

Gerechtelijke onderzoeken 3.801 3.537
Staatlozen 518 412
Consultaties van dossier bij de 
DVZ

113 388

OCAD 1488 851
Project Europa 232 320
Sociale Inspectie en de  
Arbeidsauditoraten

1.322 1.451
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7.2  Schijnhuwelijken en valse verklaringen van samenwoning

In de strijd tegen de schijnrelaties verstrekt de DVZ informatie aan de lokale besturen en de  
gerechtelijke autoriteiten. Het vreemdelingendossier bevat immers geregeld informatie over voor-
gaande of nog bestaande relaties. 

Aantal dossiers waarin informatie wordt verstrekt

2019 2020
Voorgenomen huwelijken 3.955 2.641
Afgesloten huwelijken 1.563 2.680
Voorgenomen samenwoningen 2.425 1.873
Afgesloten samenwoningen 53 50
Bij onderzoek procedure  
gezinshereniging

184 92

 

Top 5 Nationaliteiten 2019 2020
Marokko 1.981 1.802
Turkije 330 387
Brazilië 369 269
Kameroen 266 264
Tunesië 293 242

 
7.3  Schijnerkenningen van kinderen (wet 19.07.2017)

DVZ onderzoekt in de dossiers of er aanwijzingen zijn dat de erkenning frauduleus kan zijn en geeft 
deze informatie door aan de parketten.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij veelvuldige erkenningen 
door eenzelfde persoon van kinderen bij diverse vrouwen.

 

Aantal onderzoeken naar 
potentiële fraude bij

2019 2020

Prenatale erkenning België 453 476
Postnatale erkenning België 867 1030
Onderzoeken mbt vorderingen 
tot nietigverklaring

32 63

Onderzoeken naar vader-
schap, ontkenning vaderschap, 
buitenlandse erkenningsakten

46 84

Totaal 1.398 1.653
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Top 5 nationaliteiten 2019 2020
Marokko 185 234
Kameroen 193 196
Congo (DRC) 117 134
Nigeria 59 85
Guinee 80 70

 
7.4  Fraude Lang Verblijf

De DVZ ontvangt regelmatig informatie, die na controle, kan leiden tot het vaststellen van fraude 
en in sommige gevallen tot een beeïndiging van het verblijf. De meest voorkomende gevallen zijn: 
valse EU onderdanen, beeïndiging van het verblijf na annulatie van het huwelijk. 

Jaar Gesignaleerde 
dossiers

Beslissingen BGV

2019 2.822 3.148 72
2020 2.490 3.162 93

 
7.5  Procedure staatlozen

In de strijd tegen het frauduleus bekomen van het statuut van staatloze gaat DVZ op vraag van 
het parket in het administratief dossier op zoek naar elementen die wijzen op een bestaande natio- 
naliteit. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een recent voorgelegd nationaal paspoort of indicaties die 
wijzen op een andere nationaliteit dan de opgegeven herkomst.

Aantal adviezen met top 5 van de nationaliteiten

2019 2020
Palestina 458 Palestina 339
Onbepaald 30 Servië 13
Servië 13 Rusland 6
Kosovo 7 Onbepaald 2
Andere nationaliteiten 6 Andere nationaliteiten 58
Totaal 514 Totaal 418

 
7.6  Strijd tegen radicalisme 

Een groter wordende behoefte om het fenomeen van het radicalisme in onze maatschappij, maar 
ook in de context van asiel en migratie, te begrijpen heeft geleid tot de oprichting van een cel  
radicalisme bij de DVZ (01.05.2016).

De cel centraliseert en harmoniseert de stroom van de informatiegegevens inzake radicalisme, 
extremisme of terrorisme, zowel intern als met de externe partners, en neemt actief deel aan de 
verschillende vergaderingen die in het kader van het Plan R georganiseerd worden. De DVZ onder-
steunt op die manier het OCAD.  
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In december 2019 was de cel belast met de opvolging van 720 personen. In 2019 hebben 243 
personen het voorwerp uitgemaakt van een begin van opvolging. De redenen voor een begin 
van opvolging zijn uiteenlopend. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opsluiting in de gevangenis,  
informatie van veiligheids- of inlichtingendiensten, informatie die van andere partners afkomstig is.  
Voor 96 personen werd er een einde gemaakt aan de opvolging. De opvolging wordt stopgezet bij 
het nemen van een maatregel met verwijdering, een uitlevering of de mededeling door de partner-
diensten dat de persoon niet meer wordt opgevolgd wegens radicalisme.   

In december 2020 was de cel belast met de opvolging van 640 personen.  In 2020 hebben 234 
personen het voorwerp uitgemaakt van een begin van opvolging. Voor 245 personen werd er een 
einde gemaakt aan de opvolging. 

 
7.7  Analyses van de irreguliere migratiestromen en fenomenen

DVZ investeerde verder in het ontwikkelen van landen- en thematische analyses. Speaking notes 
helpen om met de andere partners een eenvormige boodschap te brengen aan de autoriteiten van 
de landen van herkomst. DVZ zorgt dat de analyses bij de belangrijkste partners verspreid worden. 
DVZ organiseerde interne ronde tafels waarbij bijzondere migratiefenomenen werden gedetecteerd 
en aangepakt. Ook wordt er deelgenomen aan andere fora van de externe partners. 

 

2019 2020
Landenanalyses 34 47
Ronde tafels 4 3
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8.  Geschillen
 
Het bureau Geschillen behandelt alle jurisdictionele beroepen die worden ingediend tegen de  
individuele administratieve akten genomen in toepassing van de wet van 15 december 1980. Het 
gaat hoofdzakelijk om de beroepen die worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistin- 
gen en, in cassatie, bij de Raad van State.  Het bureau Geschillen behandelt ook de beroepen die 
bij de Raadkamer en de Kamer van inbeschuldigingstelling worden ingediend tegen elke vrijheids-
berovende maatregel en de beroepen die bij de burgerlijke rechtbanken worden ingediend. 

Voor	elk	beroep	moet	de	DVZ	eerst	de	wettelijkheid	van	de	aangevallen	beslissingen	verifiëren.	Te	
dien einde analyseert hij alle argumenten die door de verzoekers naar voren worden geschoven 
en hij controleert hun legitimiteit.  Wanneer deze middelen gegrond lijken, onderzoekt hij, in  
overleg met het bevoegde uitvoeringsbureau, of het opportuun is om de betwiste beslissingen in 
te trekken en het dossier opnieuw te onderzoeken.  In het tegenovergestelde geval, indien geen 
enkele duidelijke onregelmatigheid wordt vastgesteld, zorgt hij voor de opvolging van de verdedi- 
ging van deze beslissingen.  Om dit te doen wijst hij een advocaat aan die het departement bij de 
rechtbanken moet vertegenwoordigen. In bepaalde gevallen verdedigt hij zichzelf bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen.  Indien een advocaat wordt aangewezen is het bureau Geschillen zijn 
exclusieve gesprekspartner. In deze hoedanigheid informeert het bureau hem over het standpunt 
van de dienst, beantwoordt het al zijn vragen en geeft het alle relevante informatie aan hem door.  
Het bureau Geschillen informeert de gemeentebesturen ook over bepaalde soorten beroepen die, 
gewoon omdat ze ingediend worden, onmiddellijke gevolgen hebben voor het verblijf.  In het kader 
van de verzoeken tot invrijheidstelling die bij de raadkamers van de rechtbanken van eerste aanleg 
worden	ingediend	verifieert	het	bureau	Geschillen	ook	de	wettelijkheid	van	de	vrijheidsberovende	
maatregelen en de beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.   

Vervolgens analyseert het bureau de door de rechtbanken genomen beslissingen. In voorkomend 
geval onderzoekt het bureau of het opportuun is om deze beslissingen in beroep of in cassatie te 
betwisten.  Het bureau waakt over de correcte uitvoering van de vonnissen en arresten, door een 
nota met uitleg over de redenen van de beslissing en de nadere regels voor de uitvoering van de 
beslissing naar het bevoegde bureau te sturen. Vervolgens beantwoordt het bureau de eventuele 
vragen en opmerkingen.  

Het bureau Geschillen behandelt ook de beroepen bij de Raad van State die tegen reglementaire 
akten gericht zijn, de aan het Grondwettelijk Hof gerichte beroepen en prejudiciële vragen, de  
prejudiciële vragen die door een Belgische rechtbank aan het HJEU worden gesteld en de beroepen 
bij het EHRM. Hun aantal is beperkt. 

De jurisprudentie  moet worden geanalyseerd  en bij het departement verspreid.  Daarom worden 
alle beslissingen van de rechtbanken, die iets met de DVZ te maken hebben, ongeacht het feit of ze 
van nationale of internationale rechtbanken afkomstig zijn, gelezen.  Ze worden geanalyseerd om 
de nieuwe, markante of terugkerende jurisprudentie te weerhouden.  Uittreksels uit deze beslissin-
gen worden gecompileerd in een nieuwsbrief die elke maand gepubliceerd wordt. Deze nieuwsbrief 
bevat ook een samenvatting van elk van deze beslissingen. Een analyse van de jurisprudentie die 
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een impact zou kunnen hebben op de praktijk van de DVZ, de oriëntatie van de stellingen die bij 
de rechtbanken verdedigd worden en, in voorkomend geval, de reglementering, wordt eveneens 
uitgevoerd.  Het bureau Geschillen geeft ook regelmatig een antwoord op vragen inzake de juris- 
prudentie	en	vragen	om	analyse	die	op	specifieke	punten	betrekking	hebben.	 In	het	kader	van	
individuele dossiers kan er ook advies worden gevraagd aan het bureau. Om de bureaus in staat 
te stellen om gemakkelijker toegang te hebben tot het antwoord op de terugkerende vragen die 
ze stellen, worden er ook syntheses opgesteld en via de nieuwsbrief van de DVZ gepubliceerd. De 
interne en externe partners hebben toegang tot een nieuwe databank die gecreëerd werd om de 
opzoekingen te vergemakkelijken en sneller uit te voeren. 

 
8.1  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State en 
rechtbanken van de rechterlijke macht.

 
Aantal beroepen 

Raad voor 
Vreemdelingen-

betwistingen

Raad van State  
Administratieve 

cassatie 

Burgerlijke 
rechtbank

Raadkamer 
en Kamer van 

inbeschuldiging-
stelling

Totaal 

2019 9.371 85 53 1.469 10.978
2020 9.148 48 186 1.348 10.730

 
De beslissingen waartegen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het grootste aantal beroepen 
zijn ingediend:

• In	 2019:	 de	 bijlagen	 26quater,	 de	 bijlagen	 13septies	 en	 de	 beslissingen	 betreffende	 het	 
verblijf (met betrekking tot gezinshereniging). 

• In	2020:	de	bijlage	26	quater,	de	beslissingen	betreffende	het	verblijf	(met	betrekking	tot	de		
gezinshereniging) en de beslissingen die met toepassing van artikel 9 bis van de wet worden 
genomen. 

In 2019 werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 11.242 arresten uitgevaardigd. 
1.844 arresten tot annulatie van de aangevallen beslissing werden uitgevaardigd. In 2020 hebben 
1.578 van 10.472 arresten tot een annulatie geleid. 

In 2019 hebben de beroepen bij de Raadkamer en de Kamer van inbeschuldigingstelling tot 258 
invrijheidstellingen geleid (163 invrijheidstellingen in 2020). 

Op het gebied van de studievisa werden tussen september en november 2019 43 beroepen  
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg. In 2020 werden tijdens dezelfde periode 170 beroepen 
ingesteld.  
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8.2  HJEU, EHRM, Grondwettelijk Hof en Raad van State.

In 2019 werden aan het HJEU 7 prejudiciële vragen gesteld:

- 3 vragen werden door de Raad van State gesteld; 
- 3 vragen werden door de arbeidsrechtbanken gesteld; 
- 1 vraag werd door het Grondwettelijk Hof gesteld.

In 2020 werden aan het HJEU 2 prejudiciële vragen gesteld:

- 1 vraag werd door de Raad van State gesteld; 
- 1 vraag werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gesteld.

In 2019 werden aan het Grondwettelijk Hof 3 prejudiciële vragen gesteld: 

- 2 vragen werden door de Raad van State gesteld; 
- 1 vraag werd door het Arbeidshof gesteld.

In 2020 werd door het Hof van beroep een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. 

In 2019 werden 7 verzoeken ingediend bij het EHRM (2 verzoeken in 2020). 

In 2020 werd bij de Raad van State 1 beroep ingediend tegen een koninklijk besluit. 
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9.  Internationale samenwerking en  
     vertegenwoordiging 
 
Gezien zijn missies en het feit dat een geloofwaardig en duurzaam migratiebeleid enkel kan worden 
vormgegeven mits internationale samenwerking, is de DVZ bijzonder actief op het internationale 
terrein. Dit zowel op bilateraal als op Europees en multilateraal vlak, en zowel op operationeel en 
technisch als op beleids(voorbereidend)- en regelgevend niveau. 

 
9.1 Multilateraal

Het Belgische beleid en regelgeving op vlak van asiel en migratie, maar ook het concrete werk binnen 
DVZ, wordt in grote en steeds toenemende mate bepaald en beïnvloed door de internationale  
context, en met name door hetgeen in de Europese Unie gebeurt en wordt beslist.  

Het belangrijkste voorbereidende werk inzake Europese regelgeving en beleid vindt plaats in de 
werkgroepen	en	andere	gremia		van	de	Raad	van	de	Europese	Unie.	De	officiële	Belgische	vertegen- 
woordiging in deze structuren wordt mee waargenomen en opgevolgd door medewerkers van de 
DVZ. Ze hebben als opdracht om de deelname van DVZ namens België aan de Europese besluit-
vorming	te	verzekeren,	te	coördineren	en	voor	te	bereiden.	Europese	initiatieven	worden	opgevolgd	
vanaf	het	moment	dat	ze	worden	voorgesteld	 tot	ze	finaal	worden	goedgekeurd	op	ministerieel	
niveau. 

Hieronder	vindt	u	een	overzicht	van	het	aantal	officiële	vergaderingen	bij	de	Raad	van	de	Europese	
Unie waaraan DVZ deelnam:

2019 2020
Strategisch comité voor de immigratie,  
grenzen en asiel (SCIFA)

5 9

High level working group (HLWG) 5 3
SCIFA / HLWG 2 1
SCIFA / COSI 1 0
Asiel WG 1 15
Grenzen WG 9 11
Visa WG 8 7
IMEX/verwijdering WG 7 8
IMEX/toegang WG 0 2
MFF	Home	affairs	WG 14 3
Valse documentenWG 6 0
WG Artikel 50 1 1
WP UK 0 1
Raadgevers JAI migratie / grenzen / asiel / 
visa/ terugkeer 

87 43
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IPCR ronde tafels (COVID-19) 0 8
Coreper 21 18
Raad JAI 4 9
TOTAAL 171 139

 
Aan	 al	 deze	 vergaderingen	 gaat	 uiteraard	 heel	wat	 voorbereidings-	 en	 coördinatiewerk	 vooraf:		
binnen DVZ, binnen het departement, met de beleidscel, met andere bevoegde departementen 
en	binnen	de	officiële	coördinatiestructuren	van	Buitenlandse	Zaken	die	instaan	voor	de	Belgische	
standpuntbepaling in EU dossiers.

DVZ neemt ook deel aan tal van andere multilaterale internationale vergaderingen en onderhan-
delingen. Het gaat dan hoofdzakelijk over de Europese Commissie (bv. ook een 40-tal vergaderin-
gen in 2020 van het forum voor de opvolging van de coronacrisis binnen het bevoegdheidsdomein 
van binnenlandse zaken). Maar er zijn ook heel wat vergaderingen die meer praktisch, operationeel 
of technisch van aard zijn, en dit zowel in EU kader (Comités bij de Europese Commissie (opvolging 
van omzetting en tenuitvoerlegging regelgeving, opvolging readmissieakkoorden/-samenwerking, 
implementatie	 nieuwe	 EU	 IT	 systemen,	 vastleggen	 technische	 specificaties	 …),	 praktische	 en	 
operationele	samenwerking	en	coördinatie	binnen	de	Europese	agentschappen	(Frontex	(vergade-
ringen en detachering van 2 personeelsleden)/EBCG, EASO, EU-LISA), informatieuitwisseling bin-
nen het Europese Migratienetwerk)) als daarbuiten (Benelux, Raad van Europa, Intergovernemental 
Consultations on migration, asylum and refugees (IGC), General Directors’ Immigration Services 
Conference (GDISC), …).

 
9.2 Bilateraal

Door de COVID-19-crisis werd er vooral gestreefd naar het in stand houden van de relaties met de 
ambassades en de lokale overheden. Een start van onderhandelingen voor een readmissie akkoord 
werd gemaakt met Angola en missies naar Senegal en Marokko zijn ondernomen om onderhan-
delingen te kunnen starten over een MoU. Onderhandelingen met Turkije, India en Kirgizië werden 
verder gezet. 

Bilaterale ontmoetingen met herkomstlanden

2019 2020
DVZ missies 70 16
Ontmoetingen in België met 
ambassades

98 56

Delegaties ontvangen 17 1
Overleg met FOD Buitenlandse 
Zaken

23 20

Lopende onderhandelingen 
akkoorden

12 (2 getekend) 11
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De prioritaire landen waren: de Maghreb (Marokko, Algerije, Tunesië), de Balkan (Albanië), Zuid 
Kaukasus (Georgië), West Afrika (Guinée, Kameroen, Nigeria) en het Midden Oosten (Irak, Turkije). 

Preventieprojecten werden geïnitieerd in Kameroen (gericht naar de potentiële studenten) en  
Albanië	(een	brede	bewustmakingscampagne	rond	onregelmatige	migratie,	gefinancierd	door	de	EU	
Commissie	i.s.m.	Nederland).	Ook	is	een	campagne	uitgerold	gericht		aan	chauffeurs	van	vrachtwagens 
die richting UK rijden, via verkeersborden en een aan Brazilianen die asiel willen aanvragen. 

De DVZ behoudt zijn inspanningen op het domein van migratie en ontwikkeling om de grens-
posten	van	RD	Congo	verder	te	moderniseren	door	de	financiering	van	de	renovatie	van	het	grens- 
controlecentrum in Kenge. 

Via projecten worden verschillende concepten van circulaire migratie getest: via stages, uitwisseling 
expertise voor KMO’s, arbeidsmigratie (zoals IOM projecten in Nigeria en Senegal), … België is  
actief in verschillende projecten maar toch vaak met een component van circulaire migratie. 

In 2019 werd een project van circulaire migratie met Tunesië afgerond. Aan een groep van 31  
geselecteerde begunstigden werden stages en opleidingen aangeboden om nieuwe beroepservaring 
te verwerven en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Van die groep zijn er uiteindelijk 21 
tewerkgesteld in Tunesië, 2 hebben hun studies hervat, 3 zijn tewerkgesteld in een EU land en 3 
nog altijd werkzoekend. Het project werd zeer positief onthaald zowel in België als in Tunesië en 
een vervolg ervan is dan ook een uitdrukkelijke wens van alle partners. 

Ook Georgië staat bijzonder positief tegenover het concept circulaire migratie. Zowel voor het  
vervolgproject in Tunesië als voor de ontwikkeling van een Georgisch project werd intensief gezocht 
naar	financiering.	

DVZ werkt ook samen met Enabel rond legale migratie in Tunesië en Marokko waarbij het concept 
van het verbeteren van ‘global skills partnerships’ centraal stond. Hier stond de opleiding van 
ICT’ers ter plaatse voor de lokale markt en een deel voor arbeidsmigratie naar België centraal. 

Ook in Senegal werkten DVZ en Enabel een project uit rond het  stimuleren van de ontwikkeling 
van zelfstandigen en KMO’s  via uitwisseling en het opdoen van ervaring met diaspora in België. 

De netwerken van de liaisons in Duitsland, Nederland en Frankrijk blijven operationeel wat een  
soepelere uitwisseling in de hand werkt en een ondersteuning biedt aan de overdrachten die gestegen 
zijn. Door de blijvende stijgende vraag binnen DVZ naar informatie over individuele vreemdelingen 
in andere EU lidstaten, wordt het netwerk gestaag uitgebreid. Er was een duidelijke groei in de 
liaison werking gedurende de COVID-19-crisis (+26%).

Twee medewerkers van DVZ waren operationeel als EU verbindingsambtenaar, één in Congo (DRC) 
en één in Ivoorkust, die ook actief is in Guinée.
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10 Reglementering
 
De	wet	van	15	december	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen werd in 2020 driemaal gewijzigd, m.n. door: 

1. De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (BS 7 augustus 
2020).

Artikel 79quater van de wet van 15 december werd gewijzigd als gevolg van de wijziging van 
artikel 330/3 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De	wet	van	31	juli	2020	tot	wijziging	van	de	wet	van	15	december	1980	betreffende	de	toegang	
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen 
een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 
houdende	diverse	bepalingen	betreffende	asiel	en	immigratie	wat	de	inhaling	van	de	achter-
stand met betrekking tot de betwistingen betreft (BS 28 augustus 2020).

Deze wet wijzigde de wet van 15 december 1980 met het oog op de omzetting van de richtlijn 
2014/66/EU	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	15	mei	2014	betreffende	de	voor-
waarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een over-
plaatsing binnen een onderneming.

Hiernaast werd er wederom voorzien in een tijdelijke verhoging van het kader van de rechters 
bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit voor een nieuwe periode van drie  
gerechtelijke jaren vanaf 1 september 2020.

3. De	 wet	 van	 16	 december	 2020	 betreffende	 de	 begunstigden	 van	 het	 akkoord	 inzake	 de	 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de  
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (BS 23 december 2020).

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te 
verlaten en op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk de Europese Unie. 
Een overgangsperiode duurde tot 31 december 2020. Een akkoord inzake de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie werd afgesloten en regelt de situatie tijdens de 
overgangsperiode, alsook bepaalde aspecten na de overgangsperiode.

Wat het verblijfsrecht en de verblijfsdocumenten van de begunstigden van het terugtrekkings- 
akkoord in België betreft, voorziet het terugtrekkingsakkoord dat onderdanen van het Verenigd 
Koninkrijk en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode een verblijfsrecht 
hebben bekomen, ook hierna hun verblijfsrechten kunnen behouden. Bepaalde familieleden die 
nog geen verblijf hadden bekomen voor het einde van de overgangsperiode, kunnen eveneens 
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nadien nog een verblijfsrecht als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord bekomen. Ook 
onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in België 
als grensarbeiders actief waren, hebben het recht hun activiteit als werknemer of zelfstandige 
nadien verder te zetten.

Om	de	begunstigden	van	het	 terugtrekkingsakkoord	te	kunnen	 identificeren	en	hun	rechten	
te vrijwaren, waren een aantal wijzigingen noodzakelijk van de wet van 14 maart 1968 tot 
opheffing	van	de	wetten	betreffende	de	verblijfbelasting	voor	vreemdelingen,	gecoördineerd	op	
12	oktober	1953	en	van	de	wet	van	15	december	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	grond- 
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het	koninklijk	besluit	van	8	oktober	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd in 2020 eveneens driemaal gewijzigd, 
m.n. door:

1. Het koninklijk besluit van 23 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	
van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de 
hoedanigheid van seizoenarbeider betreft (BS 7 mei 2020).

Dit koninklijk besluit had tot doel de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 
december	1980	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	
verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft uit te  
voeren door de procedureregels die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen die 
als seizoenarbeider in België wensen te verblijven of die daartoe gemachtigd zijn, te preciseren.

Verder brengt het besluit technische wijzigingen aan die hoofdzakelijk tot doel hebben de 
rechtszekerheid of de interne samenhang van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 te  
verzekeren, door lacunes op te vullen, door materiële fouten te corrigeren of door te verzekeren 
dat de geldende regels met het Europees recht overeenstemmen.

2. Het koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981	betreffende	de	toegang	tot	het	grondgebied,	het	verblijf,	de	vestiging	en	de	verwijdering	
van vreemdelingen (BS 29 juni 2020).

Dit koninklijk besluit, gedeeltelijk in werking getreden, heeft tot doel de verblijfsdocumenten en 
de verblijfstitels die afgegeven worden aan de burgers van de Unie en hun familieleden die in 
het kader van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende	het	recht	van	vrij	verkeer	en	verblijf	op	het	grondgebied	van	de	lidstaten	voor	de	
burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en 
tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG op het grondgebied van het Rijk verblij- 
ven,	veiliger	te	maken,	door	de	″lay-out″	van	deze	verblijfsdocumenten	te	wijzigen.
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Deze wijziging past in het kader van de overheidsopdrachten die betrekking hebben op de 
vernieuwing	van	de	contracten	betreffende	de	fabricatie,	de	personalisatie,	de	initialisatie	en	
de verdeling van de elektronische identiteitskaarten, de aanverwante kaarten en andere docu-
menten	en	de	levering	van	certificatiediensten	voor	rekening	van	de	Federale	Overheidsdienst	
Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking.

Vervolgens verlengt het ontwerp de geldigheidsduur van bepaalde verblijfstitels en verblijfs- 
documenten,	om	zich	aan	de	desbetreffende	Europese	reglementering	te	conformeren.	In	dit	
geval gaat het om de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan de burgers van de Unie 
die over een (duurzaam) verblijf in België beschikken [“E(+)-kaart”], de (duurzame) verblijfs- 
kaarten van een familielid van een burger van de Unie [“F(+)-kaart”].

Ten slotte strekt het ontwerp ertoe bepaalde verblijfstitels en verblijfsdocumenten opschriften 
te geven die het type verblijf dat de documenten belichamen, nog beter weergeven.

3. Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van  
8	 oktober	 1981	 betreffende	 de	 toegang	 tot	 het	 grondgebied,	 het	 verblijf,	 de	 vestiging	 en	
de	verwijdering	van	vreemdelingen	betreffende	de	begunstigden	van	het	akkoord	 inzake	de	 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de  
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (BS 31 december 2020).

Dit	besluit	voert	de	wet	van	16	december	2020	betreffende	de	begunstigden	van	het	akkoord	
inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit en voegt het hoofdstuk 
Iquinquies toe aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, waarbij een nieuwe categorie 
vreemdelingen wordt ingevoegd, zijnde de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord en 
past	de	artikelen	van	het	koninklijk	besluit	met	betrekking	tot	de	definities,	de	geldigheid	en	
de vernieuwing van de verblijfstitels en het schorsend beroep aan, aan de toevoeging van deze 
categorie.
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11 Corporate Management

 
11.1  Archief

Deze dienst zorgt voor de verdeling en de verzending van de interne en externe post.  De papieren 
documenten worden met het oog op hun digitalisering voor het elektronisch dossier voorbereid.  
Het Archief bewaart de papieren dossiers van de vreemdelingen en geeft die voor behandeling aan 
de uitvoeringsbureaus door.  In 2019 werden in totaal 308.191 stukken verwerkt en 222.609 in 
2020. 

De Dienst Archief drukt ook de dossiers die voor de beroepsinstanties bestemd zijn af. In 2019 
werden 18.000 dossiers gekopieerd en 21.769 in 2020. 

Overeenkomstig de wet van 11-04-1994 stuurt de Cel openbaarheid van bestuur het dossier van 
een vreemdeling (of een deel van dit dossier), op verzoek van een advocaat of een privépersoon. 
via de elektronische weg door.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een papieren versie van 
een dossier of een deel van dit dossier te ontvangen.  In 2020 waren er 9.570 aanvragen.  De voor-
gaande jaren waren er gemiddeld 5000 aanvragen per jaar. 

Sommige identiteitsdocumenten worden er beheerd. In voorkomend geval worden ze, overeen-
komstig de geldende procedures, aan de houders terugbezorgd.  In 2020 werden 1500 verzoeken 
geregistreerd.  Dit cijfer is vergelijkbaar met het aantal aanvragen die in 2019 ontvangen werden. 

 
11.2  Register

Het Register registreert de (elektronische en gedigitaliseerde) documenten die naar de DVZ worden 
gestuurd	in	het	(de)	betreffende	dossiers,	om	ze	toegankelijk	te	maken	voor	de	interne	en	externe	
gebruikers.

Het Register voert de opzoeking uit naar personen die ingeschreven staan in de databank en kent 
een dossiernummer toe aan personen die nog niet geregistreerd zijn of die zijn opgenomen in  
collectieve dossiers.

Het Register is ook verantwoordelijk voor het beheer van de identiteiten en de correcte en volledige 
verwerking van (papieren en elektronische) dossiers, op basis van interne documenten en aanvragen, 
om de goede werking van de uitvoeringsbureaus te verzekeren.

Voor de behandelde deeltaken, het beheer van de aliassen en de registratie van de documenten 
samen zien de cijfers er als volgt uit: 457.589 in 2019 en 511.500 in 2020.
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11.3  Vervoer

Naast bewonersvervoer voert de transportdienst van DVZ ook opdrachten uit om de administratie 
te ondersteunen. Dagelijks worden meerdere postrondes gereden tussen de verschillende instan-
ties waar DVZ mee samenwerkt, dit zijn onder andere Buitenlandse zaken, luchthavens, CGVS, 
Veiligheid	 van	 de	 Staat,	 advocaten,	 RVV,	 Raadkamers	…	De	 chauffeurs	 halen	 ook	 de	 doorlaat- 
bewijzen op bij de ambassades. 

 
11.4  Infodesk

Deze dienst is het eerste contactpunt voor personen die vragen hebben over de vreemdelingen- 
reglementering	of	hun	specifiek	dossier.		Hij	treedt	ook	op	ook	als	tussenpersoon	tussen	de	klant,	 
enerzijds, en de uitvoeringsbureaus van de DVZ, anderzijds. Deze vragen worden telefonisch of per 
mail behandeld. 

In 2020 heeft de Infodesk +/- 45.000 oproepen behandeld. Bijna de helft van de oproepen wordt  
onmiddellijk	 afgebroken	 wanneer	 de	 bezettoon	 klinkt.	 De	 wachttijd	 fluctueert	 voortdurend,	
aangezien het aantal verzoeken, in functie van de periodes (bv. studentenvisa), de nieuwe politieke 
beslissingen (bv. gecombineerde vergunning), de internationale situatie (bv. Brexit), gedurende 
een korte periode sterk stijgt.  Een oproep duurt gemiddeld 4 à 7,5 minuten.  Om de telefoon-
centrale en de werking van deze centrale te optimaliseren werd de centrale, met het oog op een 
gecentraliseerd beheer op het niveau van het departement, eind 2019 - begin 2020 overgebracht; 
Technisch gezien is een vergelijking met 2019 niet meer mogelijk.

De Infodesk ontvangt gemiddeld 275 mails/dag. Momenteel worden deze mails binnen de vier  
dagen behandeld. 

Het aantal ontvangen mails is vergelijkbaar met dat van 2019.

 
11.5  P&O

De coronacrisis heeft uiteraard een grote impact gehad op het aantal selecties en wervingen in 
2020. Van midden maart t/m midden mei was het niet mogelijk om selecties te organiseren. Na het 
treffen	van	de	nodige	maatregelen	konden	de	lopende	selecties	opnieuw	worden	opgestart.	In	2020	
werden 27 selecties georganiseerd: 

De centrale dienst in Brussel

Voor de 14 selecties konden we rekenen op 1518 inschrijvingen. 707 personen konden doorstromen 
naar	het	laatste	gedeelte	in	de	selectieprocedure	en	namen	effectief	deel	aan	het	selectiegesprek.	
Dit verspreid over 140 selectiedagen. De 351 geslaagden kwamen in aanmerking voor aanwerving. 
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Gesloten centra

Er waren 13 selecties waarvoor we 1325 inschrijvingen hebben ontvangen. 262 personen konden 
doorstromen	 naar	 het	 laatste	 gedeelte	 in	 de	 selectieprocedure	 en	 namen	 effectief	 deel	 aan	 de	 
selectiegesprekken die over 75 dagen gespreid georganiseerd werden. De 94 geslaagden kwamen 
in aanmerking voor aanwerving.

Evolutie personeelsbestand  

Eind december 2019, telde de DVZ 1.682,6 VTE (910,2 VTE in de gesloten centra en 772,4 in de 
centrale diensten)

Eind december 2020, telde de DVZ 1.678,6 VTE (884,5 VTE in de gesloten centra en 794,1 in de 
centrale diensten). 


