Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

STATISTISCH JAARVERSLAG 2018
Dienst Vreemdelingenzaken

Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Dit statistisch jaarverslag is een realisatie van de Algemene Directie Dienst
Vreemdelingenzaken.
Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de Algemene
Directie Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44te 1000 Brussel,
Tel. +32 (0)2/793 80 00
E-mail : statdvzoe@dofi.fgov.be.
Het verslag is ook verkrijgbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op de
website www.dofi.fgov.be.
Verantwoordelijke uitgever : Freddy ROOSEMONT,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Inhoud
Woord vooraf
Opmerking in verband met de methodologie
1
De strijd tegen de illegale immigratie
1.1

1.2

Controle
Controle aan de Schengenbuitengrenzen

5

1.1.2

Controle op het grondgebied

5

1.1.3

Bijkomende bepalingen

6

Opvolging

7

1.2.1

Families

7

1.2.2

De gesloten centra

8

1.2.3

Identificatie

9

1.2.4

Verwijderingen

9

1.2.4.2 Gegevens per nationaliteit
1.2.4.3 Beveiligde vluchten

De strijd tegen misbruiken en samenwerking met gerechtelijke diensten

9
9
11

12

1.3.1 De samenwerking met politiediensten, Parketten, veiligheids- en inlichtingendiensten en het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)

12

1.3.2

12

Schijnhuwelijken en valse verklaringen van samenwoning

1.4
1.5

Openbaarheid van bestuur
Verklarende woordenlijst

2.1

Verzoekers om internationale bescherming (het indienen)

2

5

1.1.1

1.2.4.1 Algemene gegevens

1.3

3
4
5

INTERNATIONALE BESCHERMING
2.1.1

Aantal verzoekers om internationale bescherming per type ingediend verzoek

13
13

17
17
17

2.1.2 Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale bescherming (eerste
verzoeken + volgende verzoeken)
17

2.2
2.3

3

2.1.3 Aantal verzoekers om internationale bescherming die verklaren niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (NBMV) te zijn, per geslacht en leeftijdsgroep (voorlopig)

18

2.1.4 Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers ominternationale bescherming z die
verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te zijn

18

Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken
Verklarende woordenlijst

Toegang en verblijf
3.1

3.2

3.3

3.4

Kort verblijf

18
18

21
21

3.1.1

Visa

21

3.1.2

Verblijf

21

Gezinshereniging

22

3.2.1

Visa

22

3.2.2

Verblijf

23

Lang verblijf

23

3.3.1

Visa

23

3.3.2

Verblijf

24

Burgers van de Europese Unie

24

3.4.1

Binnenkomende aanvragen

25

3.4.2

Beslissingen tot intrekking

25
1

Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

3.4.3 Door de gemeenten afgeleverde kaarten (na een instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken of
ambtshalve afgegeven door de gemeenten)
25

3.5

3.6
3.7

4

Naturalisatie
3.5.1

Binnenkomende aanvragen

26

3.5.2

Beslissingen

26

Fraude
Verklarende woordenlijst

Uitzonderlijk verblijf
4.1
4.2

Binnenkomende aanvragen, per type procedure
Beslissingen

5

5.2

6

28

Aantal personen aan wie het verblijf geweigerd wordt, per type procedure

28

Verklarende woordenlijst
Slachtoffers van mensenhandel

7

28

28

30
30

5.1.1

Binnenkomende aanvragen

30

5.1.2

Beslissingen

30

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
Beslissingen

Verklarende woordenlijst

Geschillen
6.1
6.2

28
28

Aantal tot verblijf gemachtigde personen, per type procedure

5.2.1

5.3

28

4.2.2

Bescherming van kwetsbare groepen
5.1

26
26

4.2.1

4.2.3 Aantal personen wier dossier op een andere manier afgesloten werd (uitsluitingsbeslissingen,
beslissingen ‘zonder voorwerp’ en afstand), per type procedure

4.3

26

Nieuwe procedures
Verklarende woordenlijst

Afkortingen en letterwoorden

31
31

31

32
32
32

33

2

Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Woord vooraf
Hierbij stel ik u het statistisch jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor,
voor het jaar 2018.
Dit synthesedocument stelt de belangrijkste statistieken in het kader van het beheer van de
migratiestromen voor 2018. Het bevat cijfers die in de vorm van tabellen gepresenteerd
worden en die begeleid worden door definities die deze informatie verduidelijken.
Ter herinnering : naast het lezen van het statistisch verslag vormt de raadpleging van de
website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) een aanvullende bron van
praktische en gedetailleerdere inlichtingen voor wat de door de Dienst Vreemdelingenzaken
behandelde materies betreft.
Ik wil alle medewerkers van de DVZ van harte bedanken voor hun inzet gedurende de
afgelopen jaren en de komende jaren. Dankzij hun dagelijks werk en hun dynamisme kunnen
we steeds opnieuw uitdagingen aangaan.
Veel leesplezier,

Freddy Roosemont
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Opmerking in verband met de methodologie
Rekeneenheid
Behalve indien dit anders vermeld wordt, is de rekeneenheid van de gepresenteerde
statistieken het aantal personen, en niet het aantal aanvragen of dossiers.
Sinds januari 2016 volgen de statistieken die inzake internationale bescherming gepubliceerd
worden, deze logica en hebben ze betrekking op personen, en niet meer op verzoeken, zoals
de voorgaande jaren het geval was. Zowel de volwassen verzoekers om internationale
bescherming als de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die een verzoek om
internationale bescherming indienen en de begeleide minderjarigen worden dus als
verzoekers om internationale bescherming geregistreerd. Ter herinnering : vroeger werd er
voor deze statistiek geen rekening gehouden met de begeleide minderjarigen.

Definities
De beschrijving van de bevoegdheden van de DVZ die het voorwerp uitmaken van elke
statistiek wordt in het begin van elk hoofdstuk of subhoofdstuk vermeld.
De definitie van de verschillende concepten en indicatoren die gebruikt worden, wordt op het
einde van elk hoofdstuk in een verklarende woordenlijst vermeld.
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1 De strijd tegen de illegale immigratie
1.1

Controle

De DVZ controleert de toegang tot het Schengengrondgebied (controles aan de buitengrenzen
van de Schengenruimte).
De DVZ is ook belast met de opvolging van de buitenlandse onderdanen die zich op het
Belgisch grondgebied bevinden en die een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen
hebben en van de personen die zich illegaal op het grondgebied bevinden (controles op het
grondgebied).

1.1.1 Controle aan de Schengenbuitengrenzen
In toepassing van de bepalingen van de Schengencode en andere reglementeringen worden
controles aan de grenzen uitgevoerd. De DVZ superviseert de organisatie van de controles
aan de buitengrenzen van de Schengenruimte. De DVZ neemt beslissingen inzake de toegang
tot het Belgisch grondgebied en het Schengengrondgebied. Deze controles worden in
samenwerking met externe partners, met name de Federale Politie en de vervoerders
(bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen), uitgevoerd.
Terugdrijvingen
Beslissingen

Aantal personen

2.964

2.216

NBMV’s die aan de grens zijn aangekomen
Aantal personen dat
Aantal personen dat
uiteindelijk als NBMV
zich NBMV verklaart
wordt beschouwd
34
22

1.1.2 Controle op het grondgebied
Om de illegale immigratie te bestrijden houdt de DVZ zich bezig met de dagelijkse behandeling
van de administratieve verslagen van de politiediensten die na de onderschepping van
vreemdelingen naar de Dienst gestuurd worden.
In functie van het geval neemt de DVZ een van de volgende beslissingen :
• Terugkeer (verwijdering),
• Bevestiging van een bevel om het grondgebied te verlaten,
• De vreemdeling laten beschikken (indien de betrokken persoon wettelijk op het grondgebied
verblijft of indien er voor deze persoon een procedure loopt ( verzoek om internationale
bescherming of verblijfsaanvraag).
De buitenlandse onderdanen die niet (meer) legaal op het grondgebied verblijven, moeten het
grondgebied verlaten. In die zin geeft de DVZ aan de politiediensten instructies om
verschillende controles uit te voeren (bijvoorbeeld controles op het adres), om de personen
5
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die geen gevolg geven aan hun bevel om het grondgebied te verlaten vast te houden (in
gesloten centra of in woonunits voor de gezinnen met kinderen).
Beslissingen die na onderschepping door de politie worden genomen

Laten beschikken
9.086

Bevestigingen van
het bevel om het
grondgebied te
verlaten
6.352

Bevelen om het
grondgebied te
verlaten

Administratieve
opsluiting (met
BVG)

14.658

4.757

Andere
Totaal
1.533

Top 5 van de nationaliteiten die tijdens de arrestatie werden opgegeven
Eritrea
6.536
Marokko
5.567
Algerije
5.008
Irak
1.782
Roemenië
1.392
Andere
16.101
Totaal
36.386
In geval van vrijlating uit de penitentiaire instelling is de DVZ bevoegd voor de administratieve
opvolging van de dossiers van vreemdelingen die omwille van feiten van gemeen recht in een
penitentiaire instelling worden vastgehouden.
Beslissingen die in geval van vrijlating uit de penitentiaire instelling genomen worden
Verblijfsrecht,
verblijfsvergunning
of lopende
procedure
3.460

Bevelen om het
grondgebied te verlaten

Administratieve
opsluiting

Totaal

1.939

1.761

7.160

1.1.3 Bijkomende bepalingen
Op 24.02.2017 is de wet gewijzigd inzake het beëindigen van het verblijf en het inreisverbod
(inwerkingtreding op 29.04.2017). Er zijn geen overgangsbepalingen. De ministeriële besluiten
zijn vervangen door beslissingen tot beëindiging van het verblijf en inreisverboden. Alleen de
besluiten tot terbeschikkingstelling van de regering blijven bestaan op grond van artikel 54, §
2, van de wet van 15 december 1980.
Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een database die de Schengenstaten in staat stelt
om informatie uit te wisselen. In deze databank worden de vreemdelingen die ter fine van
weigering van toegang of met het oog op een verblijfsverbod op het Schengengrondgebied
gesignaleerd staan, geregistreerd. De DVZ raadpleegt niet enkel de seiningen van de
Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de Federale Politie, maar ook die van het SISsysteem.

6

Dienst Vreemdelingenzaken – Statistisch jaarverslag 2018

36.386

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

De DVZ registreert in het SIS-systeem de nationale seiningen voor de vreemdelingen die het
voorwerp uitmaken van een inreisverbod1, van een ministerieel terugwijzingsbesluit of van een
koninklijk uitzettingsbesluit.
Aangevraagde seiningen in het Schengeninformatiesysteem (SIS II)

SIS
ANG

1.204
1.825

seiningen
Ministeriële
Koninklijke
besluiten tot
besluiten tot
terugwijzing
uitzetting
28
6
32
11

SIS
ANG

RVV2
15
17

Intrekking seiningen
Verblijf3
Andere4
48
39
25
26

Inreisverboden

1.2

Total
1.238
1.868
Total
102
68

Opvolging

De DVZ is verantwoordelijk voor de organisatie van de identificatie (bekomen van
geïdentificeerd reisdocumenten of machtiging van een andere lidstaat of land van herkomst)
en van de verwijdering (gedwongen indien noodzakelijk) van de vreemdelingen die illegaal in
België verblijven en van de vreemdelingen die in de penitentiaire instellingen worden
vastgehouden.

1.2.1 Families
In 2008 heeft de DVZ een dienst opgericht die de families met minderjarige kinderen begeleidt.
Deze families worden gehuisvest in woonunits die een alternatief voor de gesloten centra
vormen. Tijdens de voorbereiding van hun terugkeer zorgt de dienst voor een administratieve,
logistieke, medische en sociale omkadering voor de families. Zo wordt de terugkeer van de
families georganiseerd in omstandigheden die zo humaan mogelijk zijn. Er wordt nauw
samengewerkt met andere instanties, met name de IOM, Fedasil of bepaalde nietgouvernementele organisaties (NGO’s).

1

Het gaat om inreisverboden die uitgevaardigd worden en geseind worden in het SIS. Er moet worden opgemerkt dat deze beslissingen door
verschillende diensten van de DVZ genomen worden.

2
Deze categorie omvat de intrekkingen van signaleringen die het gevolg zijn van een nietigverklaring van de beslissing door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (RVV).
3

-

Verbijf = De intrekkingen van signaleringen die in deze categorie worden opgenomen vinden plaats:
na een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om het verblijf toe te kennen ;
na een beslissing van het CGVS om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe te kennen ;
op verzoek van een lidstaat, na een raadplegingsprocedure, wanneer de verblijfstitel behouden blijft (enkel voor een intrekking van het SIS,
de naionale signalering blijft van toepassing);

4

Andere = de intrekkingen van signaleringen :

-

na een akkoord in het kader van de Dublinreglementering (er werd een akkoord gesloten nadat de signalering werd uitgevoerd)
voor de inreisverboden die door de Dienst Vreemdelingenzaken op eigen initiatief ingetrokken werden
wanneer de door de signalering bedoelde vreemdeling het burgerschap van een lidstaat verworven heeft (de nationale signalering kan van
toepassing blijven)
7
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Families die in de woonunits begeleid worden
Families

Kinderen

Volwassenen

194

360

289

Totaal aantal
personen
649

Top 5 van de nationaliteiten
Turkije
96
Palestijne
70
Venezuela
65
Albanië
63
Syrië
35
Andere
320
Totaal
649
Verdeling per wijze van vertrek vanuit de woonunits
Repatriëringen
Vrijwillige
Terugdrijvingen Vrijstellingen
Ontsnappingen
en terugname
terugkeer
Families
37
94
13
12
57
Personen
103
298
41
19
191

1.2.2 De gesloten centra
De gesloten centra moeten de illegaal verblijvende vreemdelingen op humane wijze
vasthouden, om hen zo snel mogelijk terug te laten keren, en dit met respect voor de geldende
reglementaire, legale en internationale bepalingen en normen.
De DVZ beheert vijf gesloten centra :
•
•
•
•
•

Centrum voor illegalen van Brugge;
Centrum voor illegalen van Merksplas;
Centrum voor illegalen van Vottem;
Transitcentrum Caricole van Steenokkerzeel;
Repatriëringscentrum 127 Bis van Steenokkerzeel.
Opsluitingen

Verdeling per wijze van vertrek vanuit de gesloten centra

Maandelij
ks
Maandelijks
Eerste
Totaal aantal
gemiddeld
gemiddelde
opsluiting
verwijderinge
e eerste
verwijdering
en
n
opsluiting
en
en
8.158
680
4.981
415

Percentage
verwijderingen
Vrijstelling Ontsnap
ten opzichte
en
-pingen
van
opsluitingen
2.939

23

61,1%
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1.2.3 Identificatie
In geval van terugkeer moeten de vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een reisdocument
geïdentificeerd worden vooraleer ze kunnen worden verwijderd. De DVZ neemt contact op met
de ambassades, consulaten en andere buitenlandse overheden, om van deze instanties de
reisdocumenten te bekomen noodzakelijk voor de terugkeer, hoofdzakelijk naar het land van
herkomst, van de buitenlandse onderdanen die illegaal in België verblijven.
Aantal personen waarvoor een identificatieprocedure werd gestart tot en met 31.12.2017
Pre-identificatie
Identificatie
822
986

1.2.4 Verwijderingen
1.2.4.1 Algemene gegevens
Gedeeltelijk verantwoordelijk voor de verwijderingen, organiseert de DVZ de effectieve
terugkeer van illegale buitenlandse onderdanen. Inzake verwijdering bestaan er verschillende
methoden naast elkaar: repatriëring, terugdrijving en vrijwillige terugkeer. In samenwerking
met Fedasil, IOM, de Federale Politie, Frontex of andere lidstaten van de EU, gebeuren deze
terugkeeroperaties met de auto, per trein of per vliegtuig. Al naar het geval en de
omstandigheden, kan de vreemdeling tot aan zijn bestemming worden begeleid en/of
geregistreerd op speciale vluchten die worden georganiseerd in samenwerking met de andere
lidstaten van de EU of met de geassocieerde Staten. De terugkeeroperaties worden zo
humaan mogelijk uitgevoerd.

Repatriëringen
(gedwongen
terugkeer)
Terugdrijvingen
Vrijwillige terugkeer
(begeleid)

Type verwijdering
Aantal personen
Naar het land van herkomst
2.842
Dublin
792
Terugname
Bilateraal
346
Totaal
3.980
Totaal
2.116
Met de hulp van de DVZ (incl. Fedasil)
327
Gesloten centra en Familie
Internationale
Identificatie en Terugkeer
94
Organisatie voor
Team (FITT)
Migratie (IOM)
Andere
2.766
Totaal
3.127
Totaal
9.223

1.2.4.2 Gegevens per nationaliteit
Top 5 van het totaal van de repatriëringen
Albanië
541
Marokko
360
Roemenië
315
Eritrea
205
Georgië
151
Andere
2.408
Totaal
3.980
9
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Top 5 van de repatriëringen naar het land van
herkomst
Albanië
509
Roemenië
313
Marokko
283
Brazilië
137
Nederland
135
Andere
1.465
Totaal
2.842
Top 5 Dublin-terugname
Éritrea
181
Soedan
62
Afghanistan
54
Irak
45
Algerije
44
Ethiopië
44
Andere
362
Totaal
792
Top 5 bilaterale terugname
Pakistan
48
Marokko
44
Afghanistan
29
Eritrea
24
Albanië
19
Andere
182
Totaal
346
Top 5 terugdrijvingen
Albanië
Marokko
Moldavië
Ukraine
Macédoine
Autres
Total

546
228
128
127
104
1.083
2.216
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1.2.4.3 Beveiligde vluchten

Datum

Bestemming

Aantal personen voor
België

10.01.2018
17.01.2018
19.01.2018
23.01.2018
31.01.2018
7.02.2018
14.02.2018
/21.02.2018
28.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
07.03.2018
14.03.2018
21.03.2018
28.03.2018
04.04.2018
11.04.2018
18.04.2018
25.04.2018
03.05.2018
08.05.2018
09.05.2018
16.05.2018
23.05.2018
30.05.2018
06.06.2018
06.06.2018
13.06.2018
13.06.2018

Albanië
Albanië
Nigeria
Georgië
Albanië
Albanië
Albanië
Pakistan
Albanië
Nigeria - Ghana
Albanië
Albanië
Pakistan
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Nigeria
Albanië
Albanië
Afghanistan
Georgië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Nigeria
Albanië
Congo DR + Guinee

6
6
5
2
1
6
6
1
5
1+4
4
5
1
6
6
6
6
3
6
5
2
4
4
6
6
3
1
4
12

20.06.2018
27.06.2018
03.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
25.07.2018
08.08.2018
22.08.2018
29.08.2018
12.09.2018
12.09.2018
19.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
02.10.2018
09.10.2018
16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018

Albanië
Albanië
Georgië
Albanië
Nigeria
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Nigeria
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië
Albanië

5
2
1
6
1
4
3
4
5
6
6
5
5
5
6
6
6
3
5

Indien georganiseerd
door Belgïe :
deelname andere
landen
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
Luxemburg en Bulgarije
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
Duitsland, Hongarije,
Finland en Zwitserland
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
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Datum

Bestemming

Aantal personen voor
België

06.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
20.11.2018
01.12.2018
04.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
18.12.2018

Albanië
Albanië
Nigeria
Albanië
Nigeria
Albanië
Albanië
Nigeria
Albanië

9
6
2
5
1
7
6
1
6

Indien georganiseerd
door Belgïe :
deelname andere
landen
/
/
/
/
/
/
/
/

/

1.3 De strijd tegen misbruiken en samenwerking met gerechtelijke
diensten
De DVZ staat de gerechtelijke overheden en de politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten bij
in het kader van hun wettelijke opdrachten. Deze samenwerking maakt het mogelijk om de
strijd tegen alle soorten fraude te versterken (de belangrijkste soorten zijn de identiteitsfraude,
de fraude met betrekking tot de schijnhuwelijken en de schijnsamenwoningen).

1.3.1 De samenwerking met politiediensten, Parketten, veiligheids- en
inlichtingendiensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(OCAD)
Vragen om inlichtingen en meldingen
Politiediensten en Parketten
Coördinatieorgaan voor de
Gerechtelijke
Consultaties ter
dreigingsanalyse
Staatlozen
onderzoeken
plaatse
571
3.881
340
152
Eenheid = dossier.

1.3.2 Schijnhuwelijken en valse verklaringen van samenwoning
Aantal uitgevoerde onderzoeken in verband met schijnrelaties
Voorgenomen
Afgesloten
Voorgenomen
Afgesloten
huwelijken
huwelijken
samenwoningen samenwoningen
3.850
2.675
2.357
65
Eenheid = dossier.

Totaal
8.947
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Top 5 uitgevoerde onderzoeken in verband met schijnrelaties
Marokko
2.211
Turkije
400
Algerije
336
Brazilië
323
Tunesië
299
Andere
5.378
8.947
Totaal
Eenheid = dossier.

1.4 Openbaarheid van bestuur
In toepassing van de wet van 11/04/1994 betreffende de openbaarheid van bestuur moet de
DVZ de consultaties van het dossier door de vreemdeling of zijn raadsman toestaan of
weigeren.
Toegestane consultaties
4.719
Eenheid = dossier.

Geweigerde consultaties
4.371

1.5 Verklarende woordenlijst
• Ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling

Een ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling wordt genomen op basis van artikel 25 of
52/4 van de vreemdelingenwet. Een vreemdeling kan ter beschikking van de regering
worden opgesloten als hij een groot gevaar betekent voor de openbare orde en/of de
nationale veiligheid en niet onmiddellijk kan worden verwijderd.

• Ministerieel besluit tot terugwijzing

Een ministerieel besluit tot terugwijzing wordt genomen op basis van artikel 20 van de
vreemdelingenwet voor vreemdelingen die niet in het Rijk gevestigd zijn en die de openbare
orde en/of de nationale veiligheid hebben geschaad. Deze beslissing trekt het verblijfsrecht
in en legt een verbod op om gedurende 10 jaar naar België terug te keren.

• Koninklijk besluit tot uitzetting

Een koninklijk besluit tot uitzetting wordt genomen op basis van artikel 20 van de
vreemdelingenwet voor vreemdelingen die in België gevestigd zijn en die de openbare orde
en/of de nationale veiligheid ernstig hebben geschaad. Deze beslissing trekt het
verblijfsrecht in en legt een verbod op om gedurende 10 jaar naar België terug te keren.

• Zelfstandig vertrek

Het geregistreerd vertrek van vreemdelingen die uit eigen beweging en met hun eigen
middelen het grondgebied verlaten.

• Administratieve opsluiting

Opsluiting in een gesloten centrum, woonunit of penitentiaire instelling met het oog op
verwijdering.
13
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• Familie Identificatie en Terugkeer Team (FITT)

Deze dienst zorgt voor de begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen die in de
woonunits worden ondergebracht, als alternatief voor de gesloten centra. Deze begeleiding
houdt zowel administratieve als logistieke ondersteuning in en heeft als doel het gezin voor
te bereiden op een zo humaan mogelijke terugkeer. De coaches gaan na of er eventueel
nog verblijfsopties zijn en hebben een adviserende functie ten opzichte van de familie en
de centrale diensten.

• Fedasil

Het federaal agentschap voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming

• Schengenbuitengrenzen

België bezit de volgende buitengrenzen van het Schengengrondgebied :

- Luchtgrenzen : Brussel-Nationaal, Deurne, Oostende, Gosselies, Bierset, Wevelgem;
- Zeegrenzen : Antwerpen, Blankenberge, Oostende, Gent, Nieuwpoort, Zeebrugge;
- Landgrenzen : HST-terminal Station Brussel-Zuid.

• Identificatie

Vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een reisdocument geïdentificeerd moeten
worden geïdentificeerd alvorens ze kunnen worden verwijderd. Aan de ambassade of het
consulaat van het land van betrokkene wordt gevraagd om zijn identiteit te bevestigen.

• Inreisverbod

Het legt een verbod op om gedurende een bepaalde periode het Schengengrondgebied te
betreden, met uitzondering van de lidsta(a)t(en) waar de vreemdeling een verblijfsrecht
heeft. Om dit te kunnen controleren gaat het inreisverbod samen met een seining in het
Schengeninformatiesysteem (SIS), zodat de andere lidstaten kunnen zien aan wie een
inreisverbod werd opgelegd. Indien de betrokkene een verblijfsrecht heeft in een andere
lidstaat wordt hij enkel in België geseind.

• Laten beschikken

Indien de betrokkene legaal op het grondgebied verblijft of indien hij nog in procedure is
(een hangend verzoek om internationale bescherming of een verblijfsaanvraag die nog
lopende is), wordt voor de betrokkene geen administratieve maatregel genomen door de
DVZ.

• Laissez-passer

De laissez-passer is een reisdocument dat door een ambassade of consulaat wordt
afgeleverd.

• Woonunit

Gezinnen die door de politie in illegaal verblijf worden aangetroffen en gezinnen aan de
grens aan wie de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt, of gezinnen die vrijwillig
willen terugkeren, worden met het oog op hun terugkeer administratief vastgehouden in
woonunits. Er zijn 5 sites met 27 woningen.
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• Schijnhuwelijk – schijnsamenwoning

Een schijnhuwelijk/schijnsamenwoning is een huwelijk/samenwoning waarbij, ondanks de
gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk/de samenwoning, uit een geheel van
omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet
gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op
het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel.

• Bevel om het grondgebied te verlaten (BGV)

Algemeen kan gesteld worden dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt
afgegeven aan de vreemdeling die een negatieve beslissing heeft ontvangen naar
aanleiding van een verblijfsaanvraag. Daarnaast wordt een dergelijk bevel ook afgegeven
aan de vreemdelingen ten aanzien van wie o.a. wordt vastgesteld dat :
- De termijn waarbinnen ze toegelaten werden op het grondgebied overschreden werd,
en dat ze zich dus illegaal op het grondgebied bevinden;
- Ze zich in het Rijk bevinden zonder in het bezit te zijn van de nodige verblijfsdocumenten
en/of middelen van bestaan.
Indien de betrokkene al een BGV ontvangen heeft zal hij geen nieuw BGV ontvangen, maar
zal het reeds afgegeven BGV bevestigd worden.

• Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De IOM organiseert de terugkeer van de buitenlandse onderdanen die dat wensen. Dit
gebeurt op vrijwillige basis en de vreemdeling ontvangt een premie voor zijn reïntegratie in
zijn land van herkomst. Deze wijze van terugkeer kan aangevraagd worden door
vreemdelingen die zich, met het oog op hun verwijdering, al dan niet in een gesloten
centrum of een woonunit bevinden.

• Derde landen

Alle landen die niet tot de Europese Unie behoren.

• Pre-identificatie

De pre-identificatie is de identificatieprocedure vooraleer de persoon wordt vastgehouden
om ter beschikking te worden gesteld van de DVZ.

• Terugdrijving

Vreemdelingen die aan de Belgische grens worden weerhouden omdat ze niet voldoen aan
de vereiste voorwaarden om het Schengengrondgebied te betreden en de aan de grens
afgewezen verzoekers om internationale bescherming worden teruggedreven. Ze worden
teruggestuurd naar het land waaruit ze afkomstig zijn.

• Bilaterale terugname

De terugname van vreemdelingen in toepassing van de bilaterale akkoorden met de
betreffende landen.
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• Dublin-terugname

De overbrenging van vreemdelingen in toepassing van de Verordening (EG) nr. 604/2013
(Dublin III) : de vreemdeling wordt dan teruggeleid naar de grens van het land dat
verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming.

• Schengeninformatiesysteem tweede generatie (SIS II)

Databank die informatie-uitwisseling tussen de Schengenlidstaten mogelijk maakt. Op
basis van artikel 24 van de SIS II-verordening wordt een vreemdeling ter fine van weigering
van toegang tot of weigering van verblijf op het grondgebied geseind. België vraagt een
seining aan voor de vreemdelingen die het voorwerp uitmaken van een inreisverbod of een
terugwijzings- of uitzettingsbesluit.

• Speciale vlucht

Wanneer in bepaalde gevallen de organisatie van gewone repatriëringen problemen
oplevert voor de burgerluchtvaart (als een groot aantal illegalen bijvoorbeeld naar één
bepaalde bestemming moet worden gerepatrieerd), of als het gedrag van de illegaal in die
mate gewelddadig is dat een repatriëring via een commerciële vlucht om veiligheidsredenen
niet meer aangewezen is, kan geopteerd worden voor de organisatie van een speciale
vlucht.
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2 INTERNATIONALE BESCHERMING
De diensten die bij de DVZ met internationale bescherming belast zijn, zorgen voor :
• De registratie van alle verzoeken om internationale bescherming die op het Belgisch
grondgebied of aan de grens worden ingediend;
• Het nemen van de vingerafdrukken van de verzoekers;
• De bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om
internationale bescherming (Dublinovereenkomst).
OPGELET : nieuwe definitie vanaf 01.01.2016
Sinds 01.01.2016 verwijzen de statistieken die betrekking hebben op internationale
bescherming naar personen, en niet meer naar verzoeken. Bijgevolg worden voortaan niet
enkel meer de volwassen verzoekers om internationale bescherming en de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV) meegeteld, maar ook de minderjarigen die hun ouders of
hun wettelijke voogd begeleiden.

2.1

Verzoekers om internationale bescherming (het indienen)

2.1.1 Aantal verzoekers om internationale bescherming per type ingediend
verzoek
Aantal verzoekers
Aantal verzoekers
om internationale
om internationale
bescherming die een bescherming die een
eerste verzoek
volgend verzoek
hebben ingediend
hebben ingediend
19.038
4.405

Totaal

Percentage volgende
averzoeken

23.443

19 %

2.1.2 Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale
bescherming (eerste verzoeken + volgende verzoeken)
Nationaliteit
Syrië
Palestina
Afghanistan
Irak
Guinee
Andere
Totaal

Eerste verzoeken
3.571
2.421
1.043
895
1.001
10.107
19.038

Volgende verzoeken
131
47
987
863
124
2.253
4.405

Totaal
3.702
2.468
2.030
1.758
1.125
12.360
23.443
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2.1.3 Aantal verzoekers om internationale bescherming die verklaren nietbegeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te zijn, per geslacht en
leeftijdsgroep5
Mannen

Vrouwen

0-13
jaar

14-15
jaar

16-17
jaar

18 jaar
en +

0-13
jaar

50

187

385

443

34

14-15 16-17
jaar
jaar
29

63

18
jaar
en +

Totaal (017 jaar)

48

748

Totaal (18
jaar en +
inbegrepe
n)
1.239

2.1.4 Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale
bescherming die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV) te zijn
Nationaliteit
Afghanistan
Guinee
Eritrea
Somalië
Syrië
Andere
Totaal

Aantal personen
404
210
131
53
50
391
1.239

2.2 Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken
Beslissingen
Aantal personen
Overdracht CGVS
17.048
Weigering van verblijf in het kader van Verordening 604/2013 (Dublin III)
1.633
Technische weigeringen
1.291
Totaal
19.972

2.3 Verklarende woordenlijst
• Verandering van definitie

De statistieken die sinds januari 2016 gepubliceerd worden, hebben betrekking op
personen, en niet meer op aanvragen. Zowel de volwassen verzoekers om internationale
bescherming als de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die een verzoek
om internationale bescherming indienen en de begeleide minderjarigen worden dus als
verzoeker om internationale bescherming meegeteld. Ter herinnering: vroeger werd er in
het kader van deze statistiek geen rekening gehouden met de begeleide minderjarigen.
De aan Eurostat doorgegeven statistieken worden op basis van de definities die zijn
vastgelegd in het kader van de verordening (EG) 862/2007 betreffende communautaire
statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische richtlijnen van
Eurostat geproduceerd. Deze definities verschillen gedeeltelijk van de definitie die op het
nationaal niveau wordt toegepast. Zo worden voor de verzoekers om internationale
bescherming de hervestigde personen niet meegeteld in de statistieken die aan Eurostat

5

Zie « Leeftijd van de asielzoekers die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn » in de woordenlijst voor de definitie.
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worden doorgegeven, in tegenstelling tot de statistieken die op het nationaal niveau
gepubliceerd worden en waarin deze hervestigde personen vermeld worden.

• Internationale beschermingsprocedure

Het gaat om een procedure gedurende dewelke de bevoegde instanties onderzoeken of
een verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning van het
vluchtelingenstatuut of toekenning van de subsidiaire bescherming. Deze procedure wordt
geregeld door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
In het kader van deze procedure kunnen drie instanties tussenbeide komen :

- De DVZ is de instantie die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. In het kader van de verzoeken om
internationale bescherming gaat de DVZ over tot de registratie van de verzoeken en
controleert of België de lidstaat van de Europese Unie is die verantwoordelijk is voor het
onderzoek van deze verzoeken.
- Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is de instantie die
de verzoeken om internationale bescherming onderzoekt en een beslissing neemt in
verband met de erkenning van het vluchtelingenstatuut of de toekenning van de
subsidiaire bescherming.
- De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bevoegd om kennis te nemen van de
beroepen tegen de beslissingen die door de DVZ en het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen genomen worden.
•

Volgend verzoek om internationale bescherming
Elk later verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan nadat er een definitieve
beslissing over een vorig verzoek is genomen. Het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is bevoegd voor het nemen van een beslissing tot
of weigering van inoverwegingname van een volgend verzoek.

•

Niet-begeleide minderjarige verzoeker om internationale bescherming (NBMV)
Wordt beschouwd als een niet-begeleide minderjarige verzoeker om internationale
bescherming, de verzoeker om internationale bescherming die niet vergezeld is van zijn
ouder(s) of een legale voogd (persoon die in het land van herkomst aangewezen werd om
de ouderlijke macht uit te oefenen in de plaats van de ouders en die de wettelijke
vertegenwoordiger is van de minderjarige). De procedure internationale bescherming
wordt aangepast in functie van de leeftijd van de jonge verzoeker.

•

Leeftijd van niet-begeleide minderjarige verzoekers om internationale bescherming
(NBMV)
In dit document kan de gestelde leeftijd zijn :
de door de persoon verklaarde leeftijd op het ogenblik van het indienen van het verzoek
indien de verklaarde leeftijd niet in vraag wordt gesteld,
de op basis van de resultaten van een leeftijdsonderzoek geschatte leeftijd indien de
verklaarde leeftijd in vraag wordt gesteld.
Alle personen die zich niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) verklaarden op
het ogenblik van het indienen van hun verzoek om internationale bescherming worden in
rekening gebracht zelfs als ze later op basis van de resultaten van een leeftijdsonderzoek
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niet als NBMV worden beschouwd. De personen die uiteindelijk als meerderjarig worden
beschouwd worden opgenomen in de leeftijdscategorie “18 jaar en meer”.

• Dublin

Als België in toepassing van de Verordening (EG) nr. 604/2013 (Dublin III) niet
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
en een andere lidstaat van de Europese Unie verantwoordelijk is (Europese Unie, evenals
IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) wordt een overname- of
terugnameverzoek naar deze lidstaat gestuurd. In geval van akkoord wordt een
gemotiveerde beslissing tot weigering, met een bevel om het grondgebied te verlaten (26
quater of 25 quater), genomen. De verzoeker om internationale bescherming moet zich dan
naar het land dat voor de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming
verantwoordelijk is, begeven.

• Technische weigering

De categorie ‘technische weigeringen’ omvat zowel de gevallen waarin afstand werd
gedaan van het verzoek om internationale bescherming als de verzoeken om internationale
bescherming zonder voorwerp en de nietig verklaarde verzoeken om internationale
bescherming.

• Overdracht CGVS

Overdracht van het dossier aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.
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3 Toegang en verblijf
3.1 Kort verblijf
Een kort verblijf is een verblijf dat niet langer is dan 90 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 of culturele aard.
De DVZ behandelt de visumaanvragen voor een kort verblijf en de aanvragen voor een
machtiging om een kort verblijf te verlengen.
De DVZ controleert eveneens of de vreemdelingen die in dit kader in België verblijven het
grondgebied na afloop van de toegestane verblijfsperiode daadwerkelijk verlaten.

3.1.1 Visa
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken werden voorgelegd aan de Dienst
Vreemdelingenzaken : 49.664
Beslissingen

Akkoord
7.392

Aantal behandelde aanvragen
Zonder
Weigering
voorwerp
36.444
819

Totaal
44.655

Top 5 van de aanvragen die bij de Dienst Vreemdelingenzaken behandeld worden
Nationaliteit
Akkoord
Weigering
Zonder voorwerp
Totaal
Marokko
944
6.834
82
7.860
Algerije
744
2.437
29
3.210
Iran
680
1.810
35
2.525
Congo DRC
454
1.897
59
2.410
India
445
1.761
20
2.226
Andere
4.125
21.705
594
26.424
Totaal
7.392
36.444
819
44.655

3.1.2 Verblijf
Beslissingen
Aankomstverklaringe
n voor niet-Europese
onderdanen (bijlage
3)
20.611

Meldingen van
aanwezigheid voor
de Europese
onderdanen (bijlage
3ter)
41.181

Bevelen om het
grondgebied te
verlaten

Verlengingen van
verblijf

1.498

2.019
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3.2 Gezinshereniging
Deze procedure maakt het mogelijk om in België een gezinscel te vormen of opnieuw te
vormen. De familieleden van een Belg of van een onderdaan van een derde land die
gemachtigd is om in België te verblijven, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de
gezinshereniger vervoegen in België. Voor de familieleden van een burger van de Unie worden
gunstigere bepalingen toegepast.

3.2.1 Visa
3.2.1.1 Visa D
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken werden voorgelegd aan de Dienst
Vreemdelingenzaken
Verzoek om een nieuw
Nieuwe verzoeken
Totaal
onderzoek
13.673
1.925
15.598
Beslissingen
Beslissingen visa D
Akkoord
Weigering
Totaal
10.163
6.144
16.307
3.2.1.2 Visa C
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken werden voorgelegd aan de Dienst
Vreemdelingenzaken
Huwelijk
Wettelijke samenwoning
308
167
Beslissingen
Beslissingen visa C met het oog op
Wettelijke
Huwelijk
samenwoning
Akkoord Weigering Akkoord Weigering
222
96
131
53
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3.2.2 Verblijf
3.2.2.1 Verblijfsaanvragen
Binnenkomende aanvragen
Aantal door de gemeenten aan de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelegde aanvragen :
38.948
Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken
Onontvankelijk verklaarde of geweigerde verzoeken : 6.064
3.2.2.2 Controles
Beslissingen
Beslissing tot intrekking van de verblijfstitel wegens het ontbreken van een gezinscel : 304

3.3 Lang verblijf
Een lang verblijf is een verblijf dat langer dan 90 dagen duurt.
De DVZ behandelt de aanvragen voor een machtiging tot verblijf van de onderdanen van derde
landen. Het gaat, onder andere, om aanvragen die worden ingediend door studenten,
werknemers of zelfstandigen, jonge au pairs, bedienaars van een eredienst of aanvragen om
humanitaire redenen.

3.3.1 Visa
3.3.1.1 Studentenvisa
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden
voorgelegd : 3.396
Beslissingen
Beslissingen visa D
Akkoord
Weigering
Totaal
1.098
2.216
3.314

Top 5 beslissingen visa D
Kameroen
1.504
Marokko
410
Congo DRC
158
Iran
148
Verenigde Staten
88
Algerije
88
Andere
918
Totaal
3.314
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3.3.1.2. Visa voor andere motieven dan studie
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden
voorgelegd : 1.599
Beslissingen
Beslissingen visa D
Akkoord Weigering Totaal
990
554
1.534

3.3.2 Verblijf
Binnenkomende aanvragen
Aanvragen die door de gemeenten aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden voorgelegd :
67.838
Beslissingen
Aanvragen die door de
gemeenten aan de DVZ worden
voorgelegd
Reden van de aanvraag

Beslissingen
Akkoord

Weigering

11.190

162

3.123

142

2.101

699

1.922

282

516
616
530

243
30
132

Aanvraag verlenging A-kaart
(tijdelijk verblijf – niet-student)
Aanvraag verlenging A-kaart
(tijdelijk verblijf – student)
Aanvraag B-kaart (onbeperkt
verblijf)
Bijlage 16
- Aanvraag tot vestiging (C-kaart)
- Aanvraag van de status van
langdurig ingezetene (D-kaart)
Aanvraag wijziging van statuut
Aanvraag tot herinschrijving

3.4 Burgers van de Europese Unie
Een lang verblijf is een verblijf dat langer is dan 90 dagen.
De DVZ behandelt de verblijfsaanvragen van de EU-onderdanen.
De DVZ staat de gemeenten bij in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden op dit
gebied.
De DVZ kan ook overgaan tot de intrekking van het verblijfsrecht van een Europese onderdaan
wanneer die niet meer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.
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3.4.1 Binnenkomende aanvragen

Aanvragen die bij de gemeente worden ingediend : 66.414
Top 5 aanvragen per nationaliteit
Roemenië
17.566
Frankrijk
10.684
Nederland
7.694
Italië
5.072
Polen
4.471
Andere
20.927
Totaal
66.414

3.4.2 Beslissingen tot intrekking
Aantal kaarten van EU-burgers en hun familieleden (al dan niet EU) die ingetrokken
werden, per statuut
Bezitter van voldoende bestaansmiddelen
84
Werkzoekende
174
Zelfstandige
689
Gezinshereniging
135
Student
29
Werknemer
239
Totaal
1.350
Top 5 van de ingetrokken kaarten per
nationaliteit
Roemenië
617
Bulgarije
191
Nederland
119
Italië
78
Spanje
64
Andere
281
Totaal
1.350

3.4.3 Door de gemeenten afgeleverde kaarten (na een instructie van de Dienst
Vreemdelingenzaken of ambtshalve afgegeven door de gemeenten)
Er zijn 86.523 E-kaarten afgeleverd
Top 5 afgeleverde E-kaarten
Roemenië
17.285
Frankrijk
14.259
Nederland
12.337
Polen
8.387
Italië
6.797
Andere
27.458
Totaal
86.523
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3.5 Naturalisatie
De rol die door de DVZ gespeeld wordt in het kader van de verschillende procedures die
ingediend worden om de Belgische nationaliteit te bekomen is beperkt : de DVZ verstrekt
inlichtingen, die eventueel gepaard gaan met opmerkingen, aan de Procureurs en verstrekt
formele adviezen aan de Naturalisatiecommissie van de Kamer. Deze instanties nemen
uiteindelijk de definitieve beslissing of een vreemdeling de Belgische nationaliteit kan
bekomen.

3.5.1 Binnenkomende aanvragen
Er zijn 25.619 aanvragen voor advies

3.5.2 Beslissingen

Er zijn 22.334 adviezen gegeven

3.6 Fraude

Er zijn 2.496 dossiers onderzocht wegens verdenking van fraude
Aantal beslissingen die wegens fraude een einde stellen aan het verblijf, per motief
Valse
Intrekking
Fraude
NietigEuropese vluchtelin
Totaa
verklaring
Gezinshereni Herinschrijvi
onderdan
genl
Regularisatie
huwelijk
ging
ng
en
statuut
5
35
2
1
1
0
44
Eenheid = controle.

3.7 Verklarende woordenlijst
• Bijlage 16

Aanvraag tot vestiging in België.

• Blue card

Aanvraag voor verblijfsvergunning die in het kader van de Europese richtlijn 2009/50/EG
(hooggekwalificeerde werknemers) wordt afgegeven.

• Statuutwijziging

Iedere aanvraag tot vernieuwing van een machtiging tot tijdelijk verblijf waarbij de
voorwaarden voor de verlenging van dit verblijf fundamenteel gewijzigd worden of waarbij
een andere rechtsgrond ingeroepen wordt.

• Verblijfsaanvraag

Aanvraag voor een machtiging of toelating tot verblijf van meer dan drie maanden.

• Vluchteling
Vreemdeling aan wie het CGVS of de RVV de status van vluchteling heeft toegekend.
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• Gezinshereniging

Het vormen of het opnieuw vormen van een gezinscel in België.

• Herinschrijving
Wanneer een vreemdeling geen geldige verblijfsvergunning meer heeft of wanneer hij
ambtshalve geschrapt werd uit de bevolkingsregisters dient hij een verzoek om
herinschrijving in bij de gemeente.

• Regularisatie

Toekenning van een machtiging om meer dan drie maanden in België te verblijven, voor
beperkte of onbeperkte duur.

• Langdurig ingezetene

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf die in het kader van de Europese richtlijn
2003/109/EG wordt afgegeven.

• Permanent verblijf

Machtiging tot verblijf die niet gepaard gaat met voorwaarden.

• Visum C (Schengenvisum)

Stelt een onderdaan van een derde land in staat om voor een maximale duur van 90 dagen
binnen elke periode van 180 dagen in de Schengenruimte te verblijven.

• Visum D (nationaal visum lang verblijf)

Stelt een onderdaan van een derde land in staat om meer dan drie maanden in België te
verblijven.
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4 Uitzonderlijk verblijf
In geval 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 (procedure op basis van artikel 9bis) en de aanvragen om medische
redenen (procedure op basis van artikel 9ter).

4.1 Binnenkomende aanvragen, per type procedure
Artikel 9bis
3.434

Artikel 9ter
1.450

Totaal
4.884

4.2 Beslissingen
4.2.1 Aantal tot verblijf gemachtigde personen, per type procedure
Artikel 9bis
2.309

Armenië
Kosovo
Rusland
Congo DRC
Servië
Andere
Totaal

Artikel 9ter
412

Totaal
2.721

Top 5 nationaliteit per type procedure
Artikel 9bis
Artikel 9ter
371
29
203
43
218
26
189
50
186
5
1.142
259
2.309
412

Totaal
400
246
244
239
191
1.401
2.721

4.2.2 Aantal personen aan wie het verblijf geweigerd wordt, per type procedure
Artikel 9bis
1.833

Artikel 9ter
3.220

Totaal
5.053

4.2.3 Aantal personen wier dossier op een andere manier afgesloten werd
(uitsluitingsbeslissingen, beslissingen ‘zonder voorwerp’ en afstand), per
type procedure
Artikel 9bis
408

Artikel 9ter
206

Totaal
614

4.3 Verklarende woordenlijst
• Artikel 9bis

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf wegens buitengewone omstandigheden,
ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (in voege getreden
op 1 juni 2007).
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• Artikel 9ter

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf om medische redenen, ingediend op basis van
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 (in voege getreden op 1 juni 2007).

• Uitsluiting

Hiermee wordt bedoeld dat men wordt uitgesloten van de voordelen van artikel 9ter. De
vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van dit artikel wanneer de minister of zijn
gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij daden
heeft gesteld zoals bedoeld in artikel 55/4 van de wet van 15 december 1980 (ernstige
misdrijven).

• Zonder voorwerp

Een aanvraag wordt zonder voorwerp wanneer deze uitgedoofd is. Voorbeeld : de
aanvrager heeft het gevraagde verblijf reeds op basis van een andere procedure verkregen,
of hij heeft het Schengengrondgebied gedurende meer dan 3 maanden verlaten, waardoor
hij niet meer geacht wordt het centrum van zijn belangen in België te hebben. Meer in het
bijzonder : een aanvraag ingediend op basis van artikel 9ter van de wet door een
vreemdeling die tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten of gemachtigd is, wordt
ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij de vreemdeling uitdrukkelijk verzoekt om een
voortzetting van de behandeling van zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis
van artikel 9ter van de wet (toepassing van artikel 9ter, § 7).

• 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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5 Bescherming van kwetsbare groepen
De DVZ besteedt in het bijzonder aandacht aan kwetsbare personen. Het gaat om twee
categorieën van personen: de slachtoffers van mensenhandel en de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV).
De DVZ is verantwoordelijk voor het onderzoek en de opvolging van de dossiers van de
slachtoffers van mensenhandel (meerderjarige en minderjarige personen). In functie van het
geval en van de bereidheid om met de bevoegde overheden samen te werken, kunnen de
slachtoffers een verblijfstitel ontvangen.
Wat de NBMV’s betreft, zorgt de dienst die bij de DVZ verantwoordelijk is voor de NBMV’s
voor het onderzoek en de opvolging van de dossiers van de personen die geen verzoek om
internationale bescherming indienen6. De Dienst houdt zich ook bezig met de opstelling van
de signalementfiches van alle NBMV’s die zich spontaan aanbieden.

5.1 Slachtoffers van mensenhandel
5.1.1 Binnenkomende aanvragen
Aanvragen van het statuut, per geslacht en per sector
Sector uitbuiting
Mannen Vrouwen
Economisch
66
9
Prostitutie
0
33
Bedelarij
2
2
Verplichting om een misdaad of een wanbedrijf te plegen
0
0
Smokkel7
12
7
Varia
3
0
Algemeen totaal
83
51

Totaal
75
33
4
0
19
3
134

5.1.2 Beslissingen
Type document
Bijlage 15
Attest van immatriculatie
Verlenging attest van immatriculatie
Tijdelijk verblijf (A-kaart) / mensenhandel
Tijdelijk verblijf (A-kaart) / humanitair
Verlenging (A-kaart) / mensenhandel
Verlenging (A-kaart) / humanitair
Definitief verblijf (B-kaart) / mensenhandel
Definitief verblijf (B-kaart) / humanitair
Bevel om het grondgebied te verlaten
Algemeen totaal

6
7

Mannen
30
73
9
51
1
209
8
29
14
0
424

Geslacht
Vrouwen
14
40
10
40
2
139
12
32
4
0
293

Totaal
44
113
19
91
3
348
20
61
18
0
717

Voor de NBMV’s die een asielaanvraag indienen vindt u de beschikbare cijfers in het hoofdstuk Asiel.
Art. 77 bis en 77 quater van de wet van 15/12/1980
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5.2 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
5.2.1 Beslissingen
Type document
Bevel tot terugleiding
Attest van immatriculatie
Verlenging attest van immatriculatie
A-kaart
Verlenging A-kaart
A-kaart afgegeven op basis van artikel 61/24 van de wet
Verlenging A-kaart afgegeven op basis van artikel 61/24
van de wet
B-kaart
Totaal

Mannen
26
90
80
25
42
9

Vrouwen
23
52
92
29
41
12

Totaal
49
142
172
54
83
21

3
11
286

8
19
276

11
30
562

5.3 Verklarende woordenlijst
• Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie wordt tijdens het onderzoek van de duurzame oplossing
verleend. Het is 6 maanden geldig en kan zolang de duurzame oplossing niet gevonden is
verlengd worden.

• A-kaart

De A-kaart is 1 jaar geldig en wordt toegekend wanneer de vastgestelde duurzame
oplossing het verblijf in België is.

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

Deze A 61/24-kaart wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als de A-kaart wanneer de
NBMV tijdens de geldigheidsperiode van deze kaart meerderjarig wordt. Voorwaarden voor
verlenging die aan de meerderjarigheid zijn aangepast, worden aan de persoon
meegedeeld.

• B-kaart

Na een periode van drie jaar, vanaf de toekenning van de A-kaart, kan aan de NBMV een
machtiging tot verblijf van onbeperkte duur (B-kaart) worden verleend.

• Bevel tot terugleiding

Het bevel tot terugleiding wordt aan de voogd van de NBMV afgegeven wanneer de
duurzame oplossing bestaat uit een terugkeer naar een ander land of een gezinshereniging
in een ander land.

•

Mensenhandel

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 uit te kunnen buiten. 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.
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6 Geschillen
De meeste administratieve beslissingen die door de DVZ genomen worden, kunnen betwist
worden en het voorwerp uitmaken van een beroep bij verschillende rechtbanken.
De DVZ zorgt voor de opvolging van de gerechtelijke procedures die niet enkel op individuele
administratieve handelingen, maar ook op reglementaire bepalingen bij nationale en
internationale rechtbanken betrekking hebben.

6.1 Nieuwe procedures
Administratieve
rechtbanken (Raad
van State en Raad
voor
Vreemdelingenbetwistingen)
9.227
Eenheid = beroepen.

Gewone
rechtbanken

Internationale
rechtbanken

Grondwettelijk
Hof

Totaal

1.424

0

0

10.651

6.2 Verklarende woordenlijst
• Administratieve rechtbanken

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : objectieve betwisting. Zowel beroep tot
nietigverklaring als vordering tot schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid
tegen individuele beslissingen.
Raad van State : de Raad van State behandelt de cassatieberoepen die ingediend worden
tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze procedure bestaat
uit twee fases : de eerste heeft betrekking op de toelaatbaarheid van het beroep, de tweede
op de rechtsmiddelen. Indien het beroep toelaatbaar verklaard wordt, wordt een beslissing
ten gronde genomen. Indien het beroep gegrond is, vernietigt de Raad van State het arrest
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De beroepen kunnen zowel door de Dienst
Vreemdelingenzaken als door de vreemdeling ingediend worden

• Gewone rechtbanken

Onderzoeksgerechten voor de verzoeken tot invrijheidstelling, burgerlijke rechtbanken voor
de betwistingen die betrekking hebben op de burgerlijke rechten (met inbegrip van de
subjectieve).

• Internationale rechtbanken

Beroepen die bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van
Justitie van de Europese Unie (HJEU) ingediend worden.

• Beroep tegen een wetgevende of reglementaire tekst

Bij het Grondwettelijk Hof voor wat de wetgevende teksten betreft, bij de Raad van State
voor wat de reglementaire teksten betreft.
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7

Afkortingen en letterwoorden

ANG
EHRM
CGVS
HJEU
Eurostat
Fedasil
FITT
FRONTEX
NBMV
OCAD
DVZ
IOM
NGO
BGV
SIS
SIS II
EU

Algemene nationale gegevensbank
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Hof van Justitie van de Europese Unie
Statistische dienst van de EU
Federaal agentschap voor de opvang van international beschermingzoekers
Familie Identificatie en Terugkeer Team
Europees grens- en kustwachtagentschap
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Dienst Vreemdelingenzaken
Internationale Organisatie voor Migratie
Niet-gouvernementele organisatie
Bevel om het grondgebied te verlaten
Schengeninformatiesysteem
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
Europese Unie
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