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Woord vooraf 
 
 
Hierbij stel ik u het statistisch jaarverslag voor van de Dienst Vreemdelingenzaken van het 
werkjaar 2015. 
 
Het brengt de belangrijkste statistische gegevens in het kader van het beheer van de 
migratiestromen in 2015 samen in een overzichtelijk document. Het is gericht op het 
verstrekken van becijferde gegevens en van tabellen evenals op de definities die de 
meegedeelde gegevens 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 Dienst Vreemdelingenzaken van harte bedanken voor hun 
inzet gedurende de afgelopen jaren en de komende jaren. Dankzij hun dagelijks werk en hun 
dynamisme kunnen we de steeds nieuwe uitdagingen aangaan. 
 
Veel leesplezier, 
 
 
 
 
Freddy Roosemont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dofi.fgov.be/
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1 De strijd tegen de illegale immigratie 
 

1.1 Controle 

1.1.1 Controle aan de Schengenbuitengrenzen 
 
Beslissingen tot terugdrijvingen 
 

Aantal beslissingen tot terugdrijving Aantal effectieve terugdrijvingen 

2.062 1.649 

Cijfers = personen. 

 
Beslissingen tot het verlenen van toegang tot het grondgebied 
 

Aantal aan de grens afgeleverde visa door de dienst grenscontrole (dit zijn zowel 
doorreisvisa als visa voor kort verblijf) 

7.934 

Cijfers = personen. 

 
Toestemming voor transits Deportee unaccompanied (DEPU) derde landen 
 

Effectief getransiteerde personen 

526 

Cijfers = personen. 

 
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) toegekomen aan de grens 
 

Verklaarde NBMV Effectieve NBMV 

40 31 (77,50 %) 

Cijfers = personen. 

 

1.1.2 Controle op het grondgebied 
 
Beslissing genomen na interceptie door de politie 
 

Laten beschikken 
Bevestiging 

BGV 
Bevelen om het 

grondgebied te verlaten 
Administratieve 

opsluitingen 
Totaal 

6.298 2.004 12.824 3.011 24.137 

Cijfers = personen. 

 

Top 5 verklaarde nationaliteit bij arrestatie 

Marokko 3.573 

Algerije 2.611 

Roemenië 1.801 

Syrië (Arabische Rep.) 1.645 

Irak 1.253 
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Beslissing genomen bij vrijstelling uit de gevangenis 
 

Laten beschikken 
Bevelen om het 

grondgebied te verlaten 
Administratieve 

opsluitingen  
Totaal 

2.455 4.181 1.434 8.070 

Cijfers = beslissingen opgestuurd naar de gevangenis. 

 

1.1.3 Bijkomende maatregelen 
 
Aangevraagde seiningen in het Schengen Informatiesysteem (SIS II)  
 

Aantal seiningen artikel 24 

3.492 

Cijfers = personen. 

 
Besluiten tot terugwijzing en tot uitzetting  
 

Koninklijk besluit tot 
uitzetting 

Ministerieel besluit tot 
terugwijzing 

Ministerieel besluit tot 
terbeschikkingstelling 

34 31 3 

Cijfers = besluit. 

 

1.2 Opvolging 

1.2.1 Families 
 
Open Terugkeercentrum (OTC) 
 

Aantal door het OTC opgevangen families via Fedasil 

487 

Cijfers = families. 

 

Aantal nieuw in het centrum ingeschreven families 

21 (= 79 personen)  

Cijfers = families. 

 

Aantal per wijze van vertrek uit het centrum 

Vrijwillige 
terugkeer 

Overbrenging naar 
een woonunit met het 
oog op verwijdering 

Aanwijzing 
andere 
opvang 

Toekenning 
verblijfsrecht 

Einde recht op 
opvang 

(asielaanvraag) 
Verdwijningen 

3 (= 16 
personen) 

6 (= 15 personen) 0 0 2 (= 5 personen) 
9 (= 40 

personen) 
Cijfers = families. 
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Woonunits (Dienst Vreemdelingenzaken in afwachting van terugkeer) 
 

Aangehouden gezinnen begeleid in de woonunits 

161 (= 580 personen : 83 mannen, 152 vrouwen, 
328 minderjarige kinderen en 17 meerderjarige 

kinderen) 
Cijfers = families. 

 

Top 5 nationaliteit 

Syrië (Arabische Rep.) 18 

Kosovo 15 

Albanië 14 

Russische Federatie 10 

Servië en Irak  8 

 

Aantal per wijze van vertrek uit de woonunits 

Terugdrijvingen Vrijstellingen Verwijderingen Vrijwillige terugkeer Ontsnappingen 

28 (= 74 
personen) 

55 (= 180 
personen) 

13 (= 47 
personen) 

4 (= 21 personen) 61 (= 250 personen) 

Cijfers = families. 

 

1.2.2 De gesloten centra 
 

Eerste opsluitingen Maandelijks gemiddelde eerste opsluitingen 

6.229 519,10 

Cijfers = personen. 

 

Aantal per wijze van vertrek uit de gesloten centra 

Totaal 
verwijderingen 

Maandelijks 
gemiddelde 

verwijderingen 
Vrijstellingen Ontsnappingen 

Verhouding verwijderingen ten 
opzichte van opsluitingen 

4.800 400 1.092 27 77,10 % 

Cijfers = personen. 

 

1.2.3 Identificatie 
 

Aantal in behandeling zijnde identificatiedossiers  

Pre-identificatie Identificatie 

1.047 1.867 

Cijfers = dossiers. 

 

Aantal afgesloten identificatiedossiers  

Positief afgesloten pre-identificatie Positief afgesloten identificatie Verkregen laissez-passers 

388 1.361 950 

Cijfers = dossiers. 
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1.2.4 Overnames (bilateraal) 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Aantal aangevraagde overnames 

361 

Cijfers = dossiers. 

 
Beslissingen 
 

Aantal overnameakkoorden 

246 

Cijfers = dossiers. 

 

1.2.5 Verwijderingen 
 

Repatriëringen 
Terugdrijvingen 

(2) Herkomstland 
Overnames 

Totaal (1) 
Dublin Bilateraal 

3.107 828 310 4.245 1.649 

 

Vrijwillig vertrek 

Totaal 
(3) 

Algemeen 
totaal (1) 
+ (2) + (3) 

Via de Dienst 
Vreemdelingenzaken 
(incl. cijfers Fedasil) 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

Gesloten centra / Familie Identificatie 
en Terugkeer Team (FITT) / Open 

Terugkeercentrum 
Andere 

317 48 3.822 4.187 10.081 

Cijfers = personen. 

 

Top 5 repatriëringen 

Albanië 546 

Roemenië 434 

Marokko 336 

Servië 132 

Kosovo 127 

 

Top 5 Dublin en bilaterale overnames 

Afghanistan 125 

Irak 82 

Marokko 73 

Somalië 62 

Pakistan 58 
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Top 5 terugdrijvingen 

Albanië 345 

Marokko 102 

Congo (Dem. Rep.) 84 

Russische Federatie 64 

Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 51 

 

Aantal personen vertrokken met een beveiligde vlucht 

Datum Bestemming 
Aantal personen 

voor België 
Organiserend land 

29.01.2015 Tirana (Albanië) 8 
Frankrijk, Duitsland, 

Denemarken 

30.01.2015 Tirana (Albanië) 8 België 

26.02.2015 Pristina (Kosovo) 7 België 

24.03.2015 Tirana (Albanië) 4 Frankrijk  

26.03.2015 Belgrado (Servië) 8 Nederland 

31.03.2015 Pristina (Kosovo) 6 België 

15.04.2015 Lagos (Nigeria) 2 Nederland 

27.05.2015 
Burgas (Bulgarije) + Tbilisi 
(Georgië) 

7 België 

28.05.2015 Tirana (Albanië) 8 Frankrijk 

04.06.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 4 België 

17.06.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 9 België 

25.06.2015 Pristina (Kosovo) 4 Duitsland 

30.06.2015 Belgrado (Servië) 10 België 

27.08.2015 
Tirana (Albanië) + Pristina 
(Kosovo) 

10 België 

06.09.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 4 België 

22.09.2015 Skopje (Macedonië) 8 België 

22.09.2015 Tirana (Albanië) 8 Frankrijk 

14.10.2015 Lagos (Nigeria) 3 Nederland 

21.10.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 13 België 

19.11.2015 Tirana (Albanië) 4 Verenigd Koninkrijk 

25.11.2015 Belgrado (Servië) 3 Duitsland en Servië 

29.11.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 4 België 

15.12.2015 Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 3 België 

17.12.2015 Lagos (Nigeria) 2 Italië 

22.12.2015 Belgrado (Servië) 7 België 

Totaal  154  

Cijfers = personen. 
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Aantal geregistreerde personen die 
zelfstandig vertrekken via eigen middelen 

1.113 

Cijfers = personen. 

 

1.3 De strijd tegen misbruiken en samenwerking met gerechtelijke 
diensten 

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

 

Informatieaanvragen en meldingen 

Parketten en 
politiediensten 

Federaal 
Parket 

Internationale 
seiningen 

Veiligheids- en 
inlichtingendienst 

Coördinatieorgaan voor 
de dreigingsanalyse 

3.633 361 614 85 1.382 

Cijfers = dossiers. 

 

1.3.2 Schijnhuwelijken en schijnsamenwoonsten 
 

Aantal onderzoeken schijnrelaties 

Voorgenomen 
huwelijken 

Afgesloten 
huwelijken 

Voorgenomen 
samenwoonsten 

Afgesloten 
samenwoonsten 

Totaal 

4.431 3.858 2.910 71 11.270 

Cijfers = dossiers. 

 

Top 5 onderzoeken schijnrelaties 

Marokko 2.990 

Turkije 655 

Algerije 442 

Tunesië 424 

Congo (Dem. Rep.) 328 

 

1.4 Openbaarheid van bestuur 
 

Consultaties Geweigerde consultaties 

3.457 46 

Cijfers = dossiers. 

 

1.5 Verklarende woordenlijst  
 

 Administratieve opsluiting 
Opsluiting in een gesloten centrum, woonunit of gevangenis met het oog op verwijdering. 
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 Bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV) 
Algemeen kan gesteld worden dat een bevelen om het grondgebied te verlaten wordt 
afgegeven aan de vreemdeling die een negatieve beslissing heeft ontvangen naar 
aanleiding van een verblijfsaanvraag. Daarnaast wordt dergelijk bevel ook gegeven aan 
de vreemdelingen ten aanzien van wie o.a. wordt vastgesteld dat : 
- De termijn waarbinnen ze toegelaten werden op het grondgebied overschreden werd, 

en 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 betrokkene reeds eerder een BGV kreeg, dan zal geen nieuw BGV betekend 
worden, maar zal het reeds afgeleverde BGV bevestigd worden. 

 

 Deportee unaccompanied DEPU 
Repatriëring zonder escorte: betreft internationale benaming in de luchtvaart. 

 

 Derde landen 
Alle landen die niet tot de Europese Unie behoren.  

 

 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 aan de familie 
en de centrale diensten. 

 

 Fedasil 
Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. 

 

 Identificatie  
Vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een reisdocument 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 lidstaat waar de vreemdeling een verblijfsrecht heeft. 
Om dit te kunnen controleren gaat het samen met een seining in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) zodat de andere lidstaten kunnen zien aan wie een 
inreisverbod werd opgelegd. Indien betrokkene een verblijfsrecht heeft in een andere 
lidstaat, wordt hij enkel in België geseind.  

 

 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 
De IOM organiseert de terugkeer voor vreemdelingen die dat wensen. Dit gebeurt op 
vrijwillige basis en de vreemdeling ontvangt een premie voor re-integratie in het land van 
herkomst. Deze wijze van terugkeer kan aangevraagd worden door vreemdelingen die 
zich in vrijheid bevinden en ook door vreemdelingen die, met oog op hun verwijdering, 
zich in een gesloten centrum of een woonunit bevinden. 
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 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 ernstig hebben geschaad. Deze beslissing trekt het verblijfsrecht in en legt een 
verbod op om gedurende 10 jaar naar België terug te komen.  

 

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

 

 Laten beschikken 
Indien de betrokken persoon legaal op het grondgebied verblijft of indien hij nog in 
procedure is (een hangende asielaanvraag of een verblijfsaanvraag die nog lopende is), 
wordt voor betrokkene geen administratieve maatregel genomen door DVZ. 

 

 Ministerieel Besluit tot Terbeschikkingstelling 
Een Ministerieel Besluit tot Terbeschikkingstelling wordt genomen op basis van artikel 25 
of 52/4. Een vreemdeling kan ter beschikking van de regering worden opgesloten als hij 
een groot gevaar betekent voor de openbare orde 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 hebben geschaad. Deze beslissing trekt het verblijfsrecht in en legt een 
verbod op om gedurende 10 jaar naar België terug te komen.  

 

 Openbaarheid van bestuur 
In toepassing van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur van 11/04/1994, moet 
DVZ instaan voor de consultaties, of de weigering ervan,  door  de vreemdeling of zijn 
raadgever van zijn dossier.  

 

 Open terugkeercentrum (OTC) 
In het OTC te Holsbeek (tot 13/06/2015) en in de woonunits “OTC FITT” (vanaf 
13/06/2015) verblijven families met minderjarige kinderen in illegaal verblijf waarvoor het 
OCMW vaststelt dat zij behoeftig zijn en waarvan de ouders niet in staat zijn de 
onderhoudsplicht na te komen.   

 
Behalve de materiële opvang die kadert in uitvoering van artikel 60 van de opvangwet en 
van het koninklijk besluit van 24.06.20041, worden de families ook begeleid om tijdens het 
verblijf in het OTC een duurzame oplossing te vinden om een einde te maken aan hun 
illegale verblijf. Er wordt hierbij voornamelijk ingezet op terugkeer. 

 

 Overname bilateraal  
De overname van vreemdelingen in toepassing van de bilaterale akkoorden met de 
betreffende landen. 

 
 
 
 

                                                           
1  Koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan de 

minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. 
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 Overname Dublin 
De overname van vreemdelingen in toepassing van de Dublin conventie: de vreemdeling 
wordt dan teruggeleid naar de grens van het land dat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van de asielaanvraag. 

 

 Pré-identificatie 
Pre-identificatie is de identificatieprocedure vooraleer de persoon wordt vastgehouden ter 
beschikking van DVZ. 

 

 Schengenbuitengrenzen 
België bezit de volgende buitengrenzen van het Schengengrondgebied :  
- Luchtgrens : Brussel-Nationaal, Deurne, Oostende, Gosselies, Bierset, Wevelgem; 
- Zeegrens : Antwerpen, Blankenberge, Oostende, Gent, Nieuwpoort, Zeebrugge; 
- Landgrens : HST-terminal Station Brussel-Zuid. 

 

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

 

 Schengen Informatiesysteem tweede generatie (SIS II)  
Databank die informatie-uitwisseling tussen de Schengenlidstaten mogelijk maakt. Op 
basis van artikel 24 van het SISII reglement wordt een vreemdeling geseind ter fine van 
weigering van toegang tot of weigering verblijf op het Schengengrondgbied. België vraagt 
een seining aan voor vreemdelingen met een inreisverbod, een terugwijzings- of 
uitzettingsbesluit.  

 

 Speciale vlucht 
Wanneer in bepaalde gevallen de organisatie van gewone repatriëringen problemen 
oplevert voor de burgerluchtvaart (bvb als een groot aantal illegalen 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. Daarnaast wordt zulke vlucht meer en meer georganiseerd omwille van de 
“signaalfunctie” die ze kan hebben. Door personen van een bepaalde nationaliteit te 
verwijderen en dit duidelijk in de media te belichten, kan er een ontradend effect ontstaan, 
wat kan resulteren in een daling van de instroom van die specifieke bevolkingsgroep. 

 

 Terugdrijving 
Vreemdelingen die aan de Belgische grens worden weerhouden omdat ze niet voldoen 
aan de voorwaarden om het (Schengen) grondgebied te betreden en de aan de grens 
afgewezen asielzoekers worden teruggedreven. Dit betekent dat ze worden teruggestuurd 
naar het land waar ze zijn ingescheept. 

 

 Woonunit 
Gezinnen aangetroffen door de politie in illegaal verblijf en gezinnen aan de grens aan wie 
de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt of gezinnen die vrijwillig willen 
terugkeren worden administratief vastgehouden in woonunits met het oog op hun 
terugkeer. Er zijn 5 sites met 27 woningen. 
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 Zelfstandig vertrek  
Het geregistreerd vertrek van vreemdelingen die uit eigen beweging en met hun eigen 
middelen het grondgebied verlaten. 
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2 Asiel 
 

2.1 Asielzoekers 

2.1.1 Aantal asielzoekers 
 

Aantal asielzoekers 

Eerste 
aanvragen 

Meervoudige 
aanvragen 

Totaal aantal 
inschrijvingen 

Percentage  meervoudige 
aanvragen 

39.068 5.692 44.760 13 % 
Cijfers = personen. 

 

Top 5 aantal asielzoekers eerste aanvragen + meervoudige aanvragen 

Syrië (Arabische Rep.) 10.415 

Irak 9.469 

Afghanistan 8.308 

Somalië 2.091 

Russische Federatie 1.322 

 

2.1.2 Aantal asielzoekers die verklaren niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling te zijn per geslacht en leeftijdsgroep 

 

Aantal asielzoekers die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn per 
geslacht en leeftijdsgroep 2 

Mannen Vrouwen Totaal 
(0-17 
jaar) 

Totaal (18 
jaar of meer 
inbegrepen) 0-13 14-15 16-17 18 + 0-13 14-15 16-17 18 + 

341 1.024 959 1.307 56 58 106 67 2.544 3.918 

Cijfers = personen. 

 

Top 5 totaal aantal niet-begeleide minderjarige vreemdeling (eerste aanvragen 
+ meervoudige aanvragen) 

Afghanistan 2.566 

Syrië (Arabische Rep.) 480 

Irak 213 

Somalië 187 

Guinee 106 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Alle personen die asiel vragen en zich niet-begeleide minderjarige vreemdeling verklaren worden opgenomen in deze tabel.  De personen die 

uiteindelijk als meerderjarig worden beschouwd op basis van de resultaten van het leeftijdsonderzoek worden weergegeven in de kolom “18 

jaar en meer”. Aangezien de resultaten van de leeftijdsonderzoeken soms pas verschillende maanden na de inschrijving beschikbaar zijn, is 

de verdeling naar leeftijdscategorie onderhevig aan evoluties in de tijd. 
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2.2 Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken 
 

Overdracht van het dossier naar het 
Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen 

Weigering van verblijf in het kader 
van Verordening 604/2013 (Dublin III) 

Technische 
weigeringen 

22.108 1.465 1.123 

Cijfers = beslissingen. 

 

2.3 Verklarende woordenlijst 
 

 Asielzoeker 
Een asielzoeker is een persoon die bescherming vraagt door een aanvraag tot 
internationale bescherming in te dienen. 

 

 Dublin 
Als België in toepassing van de Verordening (EG) n° 604/2013 (Dublin III) niet 
verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en een andere staat die 
deze Verordening ondertekend heeft verantwoordelijk wordt geacht (alle landen van de 
Europese Unie evenals Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland), dan wordt een 
overname- of terugnameverzoek naar deze staat gestuurd.  In geval van een akkoord 
wordt een gemotiveerde beslissing tot weigering van verblijf met bevelen om het 
grondgebied te verlaten genomen.  De asielzoeker moet zich aldus naar het land dat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn asielaanvraag begeven. 

 

 Meervoudige asielaanvraag 
Als de asielzoeker op zijn minst voor de tweede keer asiel vraagt, beschouwt men deze 
aanvraag als een meervoudige aanvraag. Het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is bevoegd voor het nemen van een beslissing tot 
of weigering van inoverwegingname van de meervoudige aanvraag. 

 

 Niet-begeleide minderjarige asielzoeker 
Wordt beschouwd als een niet-begeleide minderjarige asielzoeker, de asielzoeker 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 asielprocedure wordt 
aangepast in functie van de leeftijd van de jonge aanvrager. 

 

 Technische weigeringen 
De categorie ‘technische weigeringen’ omvat zowel de gevallen waarin afstand werd 
gedaan van de asielaanvraag als de asielaanvragen zonder voorwerp en de nietig 
verklaarde asielaanvragen. 
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3 Toegang en verblijf 
 

3.1 Kort verblijf 

3.1.1 Visa 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Aanvragen die door de FOD Buitenlandse Zaken werden voorgelegd 
aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

46.858 

Cijfers = personen. 

 

Top 5 aantal aanvragen voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

Congo (Dem. Rep.) 8.845 

Marokko 6.682 

Nigeria 2.563 

Algerije 2.281 

India 2.253 

 
Beslissingen 
 

Aantal behandelde aanvragen 

Akkoord Weigering Zonder gevolg Totaal 

12.637 32.789 1.091 46.517 

Cijfers = personen. 

 

3.1.2 Verblijf 
 
Beslissingen 
 

Aankomstverklaring voor 
niet- Europese 

onderdanen (bijlage 3) 

Melding van aanwezigheid 
voor de Europese 

onderdanen (bijlage 3ter) 

Bevelen om het 
grondgebied te 

verlaten 

Verlenging 
van verblijf 

15.053 34.195 2.034 1.657 

Cijfers = personen. 
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3.2 Gezinshereniging 

3.2.1 Visa 
 

3.2.1.1 Visa D 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Door de FOD Buitenlandse Zaken aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken voorgelegde aanvragen 

Nieuwe verzoeken Verzoek om een nieuw onderzoek Totaal 

14.828 1.357 16.185 

Cijfers = personen. 

 
Beslissingen 
 

Beslissingen visa D 

Akkoord Weigering Totaal 

9.905 6.062 15.967 

Cijfers = personen. 

 
3.2.1.2 Visa C 

 
Binnenkomende aanvragen 
 

Door de FOD Buitenlandse Zaken aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken voorgelegde aanvragen 

Huwelijk Wettelijke samenwoning 

384 176 

Cijfers = personen. 

 
Beslissingen 
 

Beslissingen visa C met het oog op 

Huwelijk Wettelijke samenwoning 

Akkoord Weigering Akkoord Weigering 

253 143 129 47 

Cijfers = personen. 

 

3.2.2 Verblijf 
 

3.2.2.1 De verblijfsaanvragen 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Aantal door de gemeenten aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken voorgelegde aanvragen 

38.214 

Cijfers = personen. 
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Beslissingen van DVZ 
 

Verzoeken onontvankelijk verklaard of geweigerd 

4.653 

Cijfers = personen. 

 
Eerste door de gemeente afgeleverde verblijfskaarten en –documenten (na een 
opdracht van DVZ of van ambtswege afgeleverd door de gemeenten) 
 

Eerste verblijfskaart en -document 

55.179 

Cijfers = personen. 

 
3.2.2.2 Controles 

 
Beslissingen 
 

Beslissingen tot intrekkingen van de verblijfstitel wegens ontbreken van een gezinscel 

533 

Cijfers = personen. 

 

3.3 Lang verblijf 

3.3.1 Visa 
 

3.3.1.1 Studentenvisa 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Door de FOD Buitenlandse Zaken aan DVZ voorgelegde aanvragen 

2.552 
Cijfers = personen. 

 
Beslissingen 
 

Beslissingen visa D 

Akkoord Weigering Totaal 

1.124 1.327 2.451 

 

Top 5 aantal visumaanvragen 

Kameroen 949 

Marokko 279 

Congo (Dem. Rep.) 155 

Verenigde Staten van Amerika 105 

Iran 76 

Andere 1.564 

Totaal 2.252 
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3.3.1.2 Visa voor andere motieven dan studie  

 
Binnenkomende aanvragen 
 

Door de FOD Buitenlandse Zaken aan DVZ voorgelegde aanvragen 

1.495 
Cijfers = personen. 

 
Beslissingen 
 

Beslissingen visa D 

Akkoord Weigering Totaal 

1.128 487 1.615 

 

3.3.2 Verblijf 
 
Binnenkomende aanvragen 
 

Door de gemeenten aan DVZ voorgelegde aanvragen 

25.324 

Cijfers = personen. 

 
Beslissingen 
 

Aanvragen die door de gemeenten aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken worden voorgelegd  

Beslissingen 

Reden van de aanvraag Akkoord Weigering 
Weigering + bevelen 

om het grondgebied te 
verlaten 

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf 771 298 149 

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf die wordt 
ingediend door een vreemdeling die de status van 
langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de 
Unie bekomen heeft  

150 182 219 

Aanvraag H-kaart (Europese blauwe kaart) 6 1 0 

Aanvraag verlenging H-kaart (Europese blauwe 
kaart) 

5 0 0 

Aanvraag verlenging A-kaart (tijdelijk verblijf – niet-
student)  

12.221 219 238 

Aanvraag verlenging A-kaart (tijdelijk verblijf – 
student) 

2.908 34 12 

Aanvraag B-kaart (onbeperkt verblijf) 1.104 777 1 

Bijlage 16  

- Aanvraag tot vestiging (C-kaart) 

- Aanvraag van de status van langdurig ingezetene 

1.862 

1.705 

157 

813 

372 

491 

1 
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Aanvragen die door de gemeenten aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken worden voorgelegd  

Beslissingen 

Reden van de aanvraag Akkoord Weigering 
Weigering + bevelen 

om het grondgebied te 
verlaten 

(D-kaart) 

Aanvraag verandering van status 685 182 29 

Aanvraag tot herinschrijving 983 191 98 

Cijfers = personen. 

 

3.4 EU-onderdanen 

3.4.1 Binnenkomende aanvragen 
 

Bij de gemeentelijke administratie ingediende aanvragen 

62.055 

Cijfers = aanvragen. 

 

Top 5 aanvragen per nationaliteit 

Roemenië 12.548 

Frankrijk 11.200 

Nederland 8.140 

Polen (Rep.) 5.526 

Italië 4.974 

 

3.4.2 Beslissingen tot intrekking 
 

Aantal kaarten die ingetrokken worden van de EU-burgers en 
hun familieleden (al dan niet EU), per statuut  

Bezitter van voldoende bestaansmiddelen 85 

Werkzoekende 144 

Zelfstandige 700 

Gezinshereniging 315 

Student 16 

Werknemer 402 

Minderjarige 1 

Andere 39 

Totaal 1.702 
Cijfers = personen. 
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Top 5 van ingetrokken kaarten per nationaliteit 

Roemenië 557 

Spanje 245 

Bulgarije 195 

Italië 172 

Nederland 158 

Andere 375 

Totaal 1.072 

 

3.4.3 Door de gemeenten afgeleverde kaarten (op instructie van DVZ of van 
ambtswege)  

 

Afgeleverde E-kaarten 

77.356 

Cijfers = personen. 

 

Top 5 afgeleverde E-kaarten 

Frankrijk 13.389 

Roemenië 12.713 

Nederland 10.858 

Polen (Rep.) 10.675 

Italië 5.784 

 

3.5 Naturalisatie 

3.5.1 Binnenkomende aanvragen 
 

Aanvragen voor advies 

17.298 

Cijfers = personen. 

 

3.5.2 Beslissingen 
 

Aantal gegeven adviezen 

18.503 

Cijfers = personen. 

 

3.6 Fraude 
 

Dossiers onderzocht op mogelijke fraude 

2.943 

Cijfers = dossiers. 
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3.6.1 Beslissingen 
 

Aantal beslissingen die een einde stellen aan het verblijf wegens fraude per motief 

Nietigheids
-verklaring 

huwelijk 

Valse 
Europeanen 

Intrekking 
vluchtelingen 

status 

Fraude 

Totaal 
Regularisatie 

Gezins-
hereniging 

Herinschrijving 

77 59 14 3 6 0 159 

Cijfers = dossiers. 

 

3.7 Controle van de gemeentelijke administraties 
 

Controle van de gemeenten 

Aantal controles Resultaat van de controles 

Controles 
Opvolging 

van de 
controles 

Zeer 
goed 

Tussen 
zeer goed 
en goed 

Goed 
Tussen goed 

en 
gemiddeld 

Gemiddeld 
Tussen 

gemiddeld 
en slecht 

Slecht 

161 30 28 53 48 20 10 2 0 

Cijfers = controles. 

 

3.8 Verklarende woordenlijst 
 

 Bijlage 16 
Dit is een aanvraag tot vestiging in België. 

 

 Blue card 
Een aanvraag voor een verblijfvergunning in het kader van de Europese  richtlijn 
2009/50/EG (Hooggekwalificeerde werknemers). 

 

 Gezinshereniging 
Vorming of nieuwe vorming van een kerngezin in België.  

 

 Herinschrijving 
Wanneer een vreemdeling geen geldige verblijfvergunning meer heeft of van ambtswege 
werd afgevoerd uit de bevolkingsregisters vraagt de vreemdeling aan de gemeente om 
een herinschrijving. 

 

 Langdurig ingezetene 
Een aanvraag voor een verblijfsvergunning in het kader van de Europese richtlijn 
2003/109/EG. 

 

 Naturalisatie 
Dit betreft adviezen aan de Kamer of aan het Openbaar Ministerie die uiteindelijk beslist 
of een vreemdeling de Belgische nationaliteit kan verkrijgen. 

 

 Onbeperkt verblijf 
Verblijfsvergunning die niet gebonden is aan voorwaarden. Ze wordt ingeschreven in het 
vreemdelingenregister. 
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 Regularisatie 
Toekenning van een machtiging om meer dan drie maanden in België te verblijven voor 
een beperkte of onbeperte duur. 

 

 Statuutwijziging 
Iedere aanvraag tot vernieuwing van een tijdelijk verblijf waarbij de voorwaarden tot 
verlenging van dit verblijf fundamenteel gewijzigd worden of waarbij de rechtsgrond 
verandert. 

 

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

 

 Visum C (Schengenvisum) 
Stelt een onderdaan van een derde land in staat in de Schengenruimte te verblijven voor 
een maximumduur van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen. 

 

 Visum D (nationaal visum lang verblijf) 
Stelt een onderdaan van een derde land in staat meer drie maanden in België te 
verblijven.  

 

 Vluchtelingenstatus 
Vreemdeling aan wie het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 
status van vluchteling heeft toegekend. 
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4 Uitzonderlijk verblijf 
 

4.1 Binnenkomende aanvragen 
 

Aantal nieuwe binnenkomende aanvragen 

Artikel 9bis Artikel 9ter Totaal 

4.023 1.975 5.998 

Cijfers = aanvragen. 

 

4.2 Beslissingen 

4.2.1 Overzicht, per procedure, van het aantal tot verblijf gemachtigde 
personen 

 

Aantal personen gemachtigd tot verblijf3 

Artikel 9bis Artikel 9ter Totaal 

1.112 284 1.396 

Cijfers = personen. 

 

Top 5  

 
Artikel 9bis Artikel 9ter Totaal 

Congo (Dem. Rep.) 119 28 147 

Armenië 66 30 96 

Guinee 83 10 93 

Marokko 71 21 92 

Russische Federatie 67 18 85 

 

4.2.2 Overzicht, per procedure, van het aantal personen waaraan het verblijf 
werd geweigerd 

 

Aantal geweigerde personen4 

Artikel 9bis Artikel 9ter Totaal 

5.481 5.901 11.382 

Cijfers = personen. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Het aantal geregulariseerde personen is een reëel fysiek aantal. Indien echter eenzelfde persoon in de loop van hetzelfde jaar meerdere 

weigeringsbeslissingen ontvangt, dan zal deze persoon meerdere keren geteld worden in de rubriek “aantal geweigerde personen”. 

Anderzijds zal een persoon die geregulariseerd werd na een eerdere weigeringsbeslissing gedurende hetzelfde jaar in de beide rubrieken 

geteld worden. 
4  Het aantal personen waaraan het verblijf werd geweigerd is een reëel fysiek aantal. Indien echter eenzelfde persoon in de loop van hetzelfde 

jaar meerdere weigeringsbeslissingen ontvangt, dan zal deze persoon meerdere keren geteld worden in de rubriek “aantal geweigerde 

personen”. Anderzijds zal een persoon die geregulariseerd werd na een eerdere weigeringsbeslissing gedurende hetzelfde jaar  in de beide 

rubrieken geteld worden. 
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4.2.3 Overzicht, per procedure, van de andere eindbeslissingen (uitsluiting en 
‘zonder voorwerp’) 

 

Aantal personen van uitsluiting en zonder voorwerp 

Artikel 9bis Artikel 9ter Totaal 

2.216 255 2.471 

Cijfers = personen. 

 

4.3 Verklarende woordenlijst 
 

 Artikel 9 alinea 3 
Aanvraag om machtiging tot verblijf wegens buitengewone omstandigheden ingediend op 
basis van artikel 9 alinea 3 van de wet van 15 december 1980 (artikel opgeheven op 1 
juni 2007). Dit artikel onderscheidde de aanvragen niet volgens aangevoerde motieven, 
die dus zowel humanitair als medisch konden zijn.  

 

 Artikel 9bis 
Aanvraag om 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). 

 

 Artikel 9ter 
Aanvraag om 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. Bijvoorbeeld: de 
aanvrager heeft reeds een machtiging tot verblijf verkregen op basis van een andere 
procedure of hij heeft gedurende meer dan 3 maanden het Schengen-grondgebied 
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 reeds een onbeperkt verblijf heeft verkregen wordt 
ambtshalve zonder voorwerp, tenzij de vreemdeling uitdrukkelijk verzoekt om een 
voortzetting van de behandeling van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 
artikel 9ter van de wet (toepassing van artikel 9ter § 7). 5 

 
 
  

                                                           
5  Aanvraag ingediend bij aangetekend schrijven gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken, aanvraag ingediend binnen een termijn van zestig 

dagen te rekenen vanaf het inwerkingtreden van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 (dus vanaf 

16/02/2012) of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het onbeperkt verblijf blijkt die werd toegekend in het kader van een gelijklopende 

aanvraag. 
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5 Bescherming van kwetsbare groepen  
 

5.1 Slachtoffers van mensenhandel 

5.1.1 Binnenkomende aanvragen 
 

Aanvragen van het statuut per geslacht en per sector 

Sector uitbuiting Vrouwen Mannen Totaal 

Economisch 9 52 61 

Prostitutie 42 2 44 

Bedelarij 2 8 10 

Smokkel 7 7 14 

Niet duidelijk vast te stellen op het moment van de 
eerste aanvraag 

0 1 1 

Diplomatiek 1 0 1 

Algemeen totaal 61 70 131 
Cijfers = personen. 

 

5.1.2 Beslissingen 
 

Geslacht / leeftijd opgegeven op het moment van de beslissing 

Type 
document 

< 18 

T
o

ta
a

l 

18-25 

T
o

ta
a

l 

26-30 

T
o

ta
a

l 

+ 30 

T
o

ta
a

l 

A
lg

e
m

e
e
n

 

to
ta

a
l 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

Bevelen om 
het 
grondgebied 
te verlaten 45 
dagen 

   
2 1 3 3 2 5 1 8 9 17 

Attest van 
immatriculatie 

7 
 

7 19 11 30 9 11 20 16 42 58 115 

Verlenging 
attest van 
immatriculatie 

4 
 

4 6 1 7 1 2 3 3 6 9 23 

Tijdelijk verblijf 
(A-kaart) / 
mensenhandel 

2 2 4 11 10 21 6 17 23 12 30 42 90 

Tijdelijk verblijf 
(A-kaart) / 
humanitaire 

   
2 

 
2 

   
4 

  
6 

Verlenging (A-
kaart) / 
mensenhandel 

4 5 9 30 64 64 27 73 100 61 192 253 426 

Verlenging (A-
kaart) / 
humanitaire 

2 2 4 1 
 

1 3 2 5 11 8 19 29 
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Geslacht / leeftijd opgegeven op het moment van de beslissing 

Type 
document 

< 18 

T
o

ta
a

l 

18-25 

T
o

ta
a

l 

26-30 

T
o

ta
a

l 

+ 30 

T
o

ta
a

l 

A
lg

e
m

e
e
n

 

to
ta

a
l 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

V
ro

u
w

e
n

 

M
a
n
n
e

n
 

Definitief 
verblijf (B-
kaart) / 
mensenhandel 

   
2 5 7 3 5 8 6 14 20 36 

Definitief 
verblijf (B-
kaart) / 
humanitaire 

 
1 1 1 

 
1 2 2 4 14 16 30 36 

Bevelen om 
het 
grondgebied 
te verlaten 

   
1 

 
1 

    
1 1 2 

Algemeen 
totaal 

20 10 30 75 62 137 54 114 168 128 317 445 780 

Cijfers = personen. 

 

5.2 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

5.2.1 Beslissingen 
 

Type document Vrouwen Mannen Totaal 

Bevel tot terugleiding 11 16 27 

Attest van immatriculatie 59 69 128 

Verlenging attest van immatriculatie 85 96 181 

A-kaart 27 21 48 

Verlenging A-kaart 22 8 30 

A-kaart afgegeven op basis van art. 61/24 van de wet 7 11 18 

Verlenging A-kaart afgegeven op basis van art. 61/24 van de wet 5 3 8 

B-kaart 15 7 22 

Totaal 231 231 462 
Cijfers = personen. 

 

5.3 Verklarende woordenlijst 
 

 A-kaart 
De A-kaart is 1 jaar geldig en wordt verleend 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 bij de A-kaart 
wanneer de NBMV meerderjarig wordt tijdens de geldigheidsperiode van deze kaart. 
Voorwaarden voor verlenging die aan de meerderjarigheid zijn aangepast worden aan de 
betrokkene meegedeeld. 
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 Attest van immatriculatie 
Een attest van immatriculatie wordt verleend tijdens het zoeken naar een duurzame 
oplossing. Het is 6 maanden geldig en verlengbaar zolang de duurzame oplossing niet is 
gevonden. 

 

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

 

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

6.1 Nieuwe procedures  
 

Administratieve rechtbanken 
(Raad van State en Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen) 

Gewone 
rechtbanken 

Internationale 
rechtbanken 

Beroep tegen een 
wetgevende of 

reglementaire tekst 
Totaal 

Grondwettelijk 
Hof 

Raad 
van 

State 

13.813 1.331 2 4 4 15.154 
Cijfers = 1 beroep. 

 

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. 

 

 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. 

 

 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. 


