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Voorwoord 

Dit rapport heeft tot doel de statistische gegevens die door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: 
DVZ) met betrekking tot de intercepties geproduceerd worden te verzamelen, te presenteren en vorm 
te geven en dit met name krachtens de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
De intercepties hebben betrekking op alle vreemdelingen die werden geïntercepteerd in de gegeven 
periode en waarvoor een administratief verslag vreemdelingencontrole werd gestuurd. 
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1. Beslissingen 

 
Tabel 1.1. Intercepties per jaar en per beslissing, 2015-2023 
 

Jaar BGV 
Herbevestiging  

BGV 
Vasthouding 

Laten  
beschikken 

Minder dan  
18 jaar 

Andere Totaal 

2015 12.824 . 3.011 8.302 . . 24.137 

2016 15.961 3.494 3.271 4.317 2.016 . 29.059 

2017 15.776 4.534 3.575 3.901 2.971 . 30.757 

2018 14.658 6.352 4.757 3.563 5.523 1.533 36.386 

2019 10.187 6.963 4.957 5.282 5.070 2.233 34.692 

2020 7.324 5.004 1.179 6.025 2.904 1.953 24.389 

2021 7.880 5.114 1.017 6.837 2.814 2.655 26.317 

2022 7.967 4.666 1.690 6.674 2.574 1.156 24.727 

2023 (01-02) 1.514 869 378 1.321 427 76 4.585 

 
Grafiek 1.1. Intercepties per jaar, 2015-2022 
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Tabel 1.2. Intercepties per maand en per beslissing, 2023 
 

Maand BGV 
Herbevestiging  

BGV 
Vasthouding 

Laten  
beschikken 

Minder dan  
18 jaar 

Andere Totaal 

01 813 443 185 684 196 35 2.356 

02 701 426 193 637 231 41 2.229 

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

Totaal 1.514 869 378 1.321 427 76 4.585 

 

Grafiek 1.2. Intercepties per maand, 2022-2023 
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Grafiek 1.3. Verhoudingen tussen genomen beslissingen, 2023 
 

 
 
Grafiek 1.4. Verhoudingen tussen genomen beslissingen, februari 2023 
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2. Nationaliteiten 

 
Tabel 2.1. Meest voorkomende nationaliteiten onder de intercepties, 2023 
 

Nationaliteit Aantal 

Marokko 1.252 

Algerije 956 

Tunesië 288 

Roemenië 172 

Albanië 137 

Andere 1.780 

Totaal 4.585 

 
Grafiek 2.1. Meest voorkomende nationaliteiten onder de intercepties, 2023 
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Tabel 2.2. Meest voorkomende nationaliteiten onder de intercepties, februari 2023 
 

Nationaliteit Aantal 

Marokko 641 

Algerije 415 

Tunesië 130 

Roemenië 93 

Albanië 72 

Andere 878 

Totaal 2.229 

 
Grafiek 2.2. Meest voorkomende nationaliteiten onder de intercepties, februari 2023 
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3. Politiediensten 

 
Tabel 3.1. Meest voorkomende politiediensten onder de intercepties, 2023 
 

Politiedienst Aantal 

PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE 514 

PZ ANTWERPEN 417 

DAC-SPC (POLITIE VAN DE SPOORWEGEN) 329 

PZ POLBRUNO 289 

PZ LUIK 288 

Andere 2.748 

Totaal 4.585 

 
Grafiek 3.1. Meest voorkomende politiediensten onder de intercepties, 2023 
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Tabel 3.2. Meest voorkomende politiediensten onder de intercepties, februari 2023 
 

Politiedienst Aantal 

PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE 251 

PZ ANTWERPEN 188 

PZ LUIK 154 

DAC-SPC (POLITIE VAN DE SPOORWEGEN) 145 

PZ POLBRUNO 124 

Andere 1.367 

Totaal 2.229 

 
 

Grafiek 3.2. Meest voorkomende politiediensten onder de intercepties, februari 2023 
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4. Methodologie 

 

4.1. Bron 
 
Alle gegevens zijn afkomstig van tellingen uitgevoerd door de cel Statistieken van de DVZ in de daarvoor 
voorziene database.  
 

4.2. Betrokken populatie 
 

In geval van intercepties behandelt de DVZ de administratieve verslagen van een 
vreemdelingencontrole op het grondgebied. 
 
Bij de controle van iedere vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste documenten of een gevaar 
vormt voor de openbare orde, dient de DVZ gecontacteerd te worden, het administratief verslag 
vreemdelingencontrole ingevuld te worden (papier of elektronisch TARAP/RAAVIS) en in afwachting 
van de beslissing van de DVZ de vreemdeling bijgehouden te worden. 
De intercepterende politiedienst is verplicht een administratief verslag vreemdelingencontrole in te 
vullen in onderstaande gevallen: 

 

 Onwettig verblijf: de geïntercepteerde vreemdeling kan geen geldige documenten voorleggen. 

 

 Openbare orde/nationale veiligheid: betrokkene is al dan niet in het bezit van geldige 
documenten maar betekent een gevaar voor de openbare orde/nationale veiligheid. 
Het begrip ‘openbare orde’ omvat voor de DVZ strafrechtelijke feiten: processen-verbaal 
opgemaakt ten laste van de betrokkene, zowel op heterdaad als op basis antecedenten. Feiten 
die onder de GAS-wetgeving (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) vallen kaderen niet 
binnen dit begrip. 
Voorbeeld: Bij een heterdaad winkeldiefstal van een vreemdeling in het bezit van een geldig 
paspoort en geldig visum, dient verplicht contact opgenomen te worden met de DVZ via het 
administratief verslag vreemdelingencontrole. 

 

 Illegale tewerkstelling (‘zwartwerk’): derdelanders al dan niet in het bezit van geldige 

verblijfsdocumenten, die op heterdaad betrapt worden terwijl ze aan het werken zijn zonder 
arbeids- of beroepskaart. 
EU-onderdanen zijn vrijgesteld van een arbeids- of beroepskaart. De DVZ kan voor zij die 
betrapt worden op ‘zwartwerk’ geen maatregelen treffen. 

 

 Onzekere verblijfstoestand: bij twijfel over de verblijfstoestand dient contact opgenomen te 
worden met de DVZ. 

 

 Gerechtelijke aanhouding: in afwachting van de beslissing van het Parket/de 
onderzoeksrechter dient een administratief verslag vreemdelingencontrole te worden opgesteld 
en overgemaakt aan de DVZ.  

 
Deze statistieken geven uiteraard geen beeld van het aantal personen in onwettig verblijf in België. Ze 
zijn ook geen exacte weergave van het aantal intercepties door de intercepterende dienst (niet voor elke 
interceptie wordt een administratief verslag doorgestuurd, vaak door gebrek aan tijd of capaciteit van 
de intercepterende dienst). Ze vormen slechts een beeld van het aantal intercepties waarbij een 
administratief verslag wordt doorgestuurd naar de DVZ. 
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4.3. Eenheid van telling 

 
In dit verslag worden het aantal administratieve verslagen vreemdelingencontrole geteld. Eenzelfde 
persoon kan dus meermaals voorkomen in de telling, omdat voor deze persoon meerdere verslagen 
per periode kunnen worden opgesteld (betrokkene kan dus meermaals worden geïntercepteerd in de 
gegeven periode). 
Minderjarige begeleide kinderen worden niet meegeteld, omdat deze deel uitmaken van het 
administratief verslag van één van de ouders.  
 
De eenheid van telling verschilt op bepaalde punten van de tellingen die uitgevoerd worden in het kader 
van de statistieken voor Eurostat. De statistieken voor Eurostat tellen het aantal personen (en dus niet 
het aantal beslissingen), slechts éénmaal in een gegeven periode. Daarenboven worden een aantal 
beslissingen niet meegeteld voor Eurostat, zoals laten beschikken, herbevestiging BGV. Tenslotte 
worden voor Eurostat de onderdanen van de Europese Unie en het Schengen-grondgebied niet 
meegeteld. 
 
Wanneer twee (of meer) elementen in een tabel onderling niet verenigbaar zijn, wordt het resultaat als 
‘niet beschikbaar’ beschouwd en wordt dit door ‘.’ (een punt) weergegeven in de overeenkomstige cel 
van de tabel. 

 

4.4. Verklarende woordenlijst 

 

Interceptie  

Het moment waarop de politie een administratief verslag doorstuurt. Alle personen die door de politie 
worden geïntercepteerd maar waarvoor geen administratief verslag wordt opgemaakt worden in het 
kader van dit rapport niet als interceptie meegerekend (met uitzondering van de terugnames, waarvoor 
geen administratief verslag wordt opgemaakt, maar eerder een melding van een overdracht). 
 

BGV 

Bevel om het grondgebied te verlaten. In dit rapport worden alle bevelen om het grondgebied te verlaten 
die niet gepaard gaan met een weerhouding onder deze noemer gebracht. Met dit document wordt 
betrokkene geacht zelfstandig het grondgebied te verlaten. 

 

Herbevestiging BGV 

Herbevestiging van een bevel om het grondgebied te verlaten. In door de DVZ bepaalde 
omstandigheden kan een vreemdeling erop gewezen worden dat hij een voorgaand BGV niet heeft 
nageleefd. Op dat moment wordt hij via een herbevestiging verzocht om het voorgaand BGV na te leven. 
 

Vasthouding 

Een vasthouding in een gesloten centrum of een FITT-woning (woningen voor families die onder een 
legale vasthoudingstitel vallen). Hier spreken we NIET over een gerechtelijke weerhouding in de 
gevangenis.  

 

Laten beschikken 

Een beslissing waarbij betrokkene mag beschikken na ontvangst van deze beslissing. Dit wordt 
afgeleverd in het kader van lopende procedures, geldig verblijf… De persoon krijgt in dit geval geen 
verwijderingsbeslissing. 
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Minder dan 18 jaar 

Alle niet-begeleide personen die verklaren minder dan 18 jaar te zijn of waarbij er een dossier lopende 
is bij de dienst Voogdij van de FOD Justitie in het kader van de voogdij of in het kader van de vaststelling 
van de leeftijd van betrokkene in geval van twijfel. Een persoon die verklaart meerderjarig te zijn, maar 
waarbij de dienst Voogdij reeds een dossier heeft opgestart, valt ook onder deze categorie, behalve als 
er een wettelijk bewijs is van meerderjarigheid. 

 

Andere 

Alle intercepties die niet ondergebracht kunnen worden in de andere categorieën, vallen hieronder. 
Hieronder kunnen we bijvoorbeeld beslissingen vinden die niet door de DVZ werden genomen of het 
achterwege blijven van een beslissing met betrekking tot personen die voor het parket moeten 
verschijnen (betrokkene wordt overgebracht naar de gevangenis en komt ter beschikking van de FOD 
Justitie; betrokkene wordt vrijgelaten door de politie vóór het ontvangen van een beslissing van de DVZ; 
betrokkene bevindt zich langer dan de wettelijke termijn in administratieve hechtenis; betrokkene moet 
gehospitaliseerd worden en in dat kader is het betekenen van een beslissing onmogelijk of niet 
opportuun…). 
 

TARAP 

Dit is een elektronisch administratief verslag op niveau van de DVZ. Dit is de afkorting van « Traitement 
Automatisé du Rapport Administratif avec la Police ». 

 

RAAVIS 

Dit is een elektronisch administratief verslag op niveau van de politie (federaal en lokaal). Dit is de 
afkorting van « Rapport Administratif Administratief Verslag Informatie Systeem ». 

 

Politiediensten 

Bepaalde officiële afkortingen zijn gebruikt voor de federale politiediensten: 

 SPC: Spoorwegpolitie 

 SPN: Scheepvaartpolitie 

 WPR: Wegpolitie 

 LPA: Luchtvaartpolitie 
De politiediensten worden vermeld met hun naam zoals gebruikt in RAAVIS/TARAP. 
 
Nationaliteit 
De nationaliteiten in dit verslag betreffen de nationaliteiten opgegeven op het moment van de 
interceptie. De nationaliteit wordt dus bepaald op basis van één van volgende opties: 

 verklaring 

 bewijs van identiteit (paspoort, identiteitskaart,…) 
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Dit rapport werd gerealiseerd door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken op 6/03/2023.  

Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de Algemene Directie 
Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel,  

Tel.: +32 2 488 80 00 
E-mail: statdvzoe@ibz.fgov.be 

Het rapport is ook beschikbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op de website 
www.dofi.fgov.be waar u ook andere statistische rapporten kunt vinden.  

Verantwoordelijke uitgever: Freddy ROOSEMONT, 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel  

mailto:statdvzoe@ibz.fgov.be
http://www.dofi.fgov.be/

