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Inleiding
Zowel in België als in de rest van Europa vormen migraties en de gevolgen ervan het
onderwerp van heel wat maatschappelijke debat. En ook al kan de problematiek op heel wat
belangstelling rekenen, heel dikwijls wordt ze slecht begrepen. Onwetendheid inzake
migratierealiteiten zal het onbegrip binnen een maatschappij – ook als die steeds meer door
bevolkingen van diverse afkomst wordt gekenmerkt - versterken en tegelijk dreigt ze tot
maatschappijkeuzes en politieke denkpistes te leiden, die slecht aan die realiteit zijn
aangepast. Dit verslag wil statistische en demografische elementen aanreiken om burgers en
beslissingmakers te informeren over de migratieconjunctuur en de migrantenpopulaties.
De inbreng van de statistiek voor een beter begrip van de migratie vormt maar een klein
onderdeel van een ruimere en meer gedetailleerde denkoefening. Toch kunnen de
cijfergegevens als referentiepunt dienen om situaties beter te begrijpen en in te schatten, en
ervoor te zorgen dat het debat over het fenomeen, en over het te voeren beleid, transparant
verloopt.
Om de migratie- en demografische dynamiek inzichtelijk te maken, worden zeven facetten
belicht:
 De beschikbare bronnen en gegevens. Op welke wijze kan statistische informatie
bekomen worden? Op welke wijze worden de beschikbare gegevens weergegeven?
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de gehanteerde indicatoren? Ook al
zijn migraties steeds belangrijker en ook al is de analyse van migratiestatistieken een
verplichte denkoefening, toch schieten migratiestatistieken vaak tekort (onbestaand,
weinig betrouwbaar, onvolledig…) en zijn ze voor een leek moeilijk te begrijpen.
Statistieken kunnen voor een beter begrip zorgen maar soms worden ze slecht gebruikt
wat al eens tot excessen of ‘technische’ polemieken kan leiden. Het lijkt ons
belangrijk de lezer een kritische handleiding aan te reiken over migratiestatistieken,
gelet op het debat rond zowel migraties als ook rond de ‘immigratiecijfers’. Toch kan
de lezer beslissen zich onmiddellijk in de analyse te ‘storten’ zonder bij deze
methodologische inleiding stil te staan.
 Internationale (legale) migratiestromen, immigratie en emigratie.
 Asiel en asielprocedure. Asielzoekers vormen slechts één van de bestaande
internationale migratiestromen. Het politieke belang dat aan asielzoekers en aan de
asielprocedure wordt toegekend maken een grondige studie van dit thema interessant.
 De vreemde bevolking (in wettig verblijf) en de evolutie ervan. De vreemde
bevolking is het resultaat van huidige en eerdere migraties. Vreemdelingen verdienen
een blijvende aandacht. Echter, de dynamiek van deze populatie is niet eenvoudig
weer te geven. Een gebrekkig begrip van de grondslagen van de dynamiek en de
beperking van het concept zijn hiervan de voornaamste oorzaken.
 Het verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit. De hervormingen aan
de nationaliteitswetgeving hebben bijgedragen tot een versnelling van de
nationaliteitsverwerving. Bijgevolg worden vreemdelingen sneller Belg en blijken
nationaliteitswijzigingen zeer belangrijk te zijn voor de evolutie van de vreemde
bevolking. Het is noodzakelijk het fenomeen beter te begrijpen als fenomeen op zich,
alsook om de statistieken over vreemdelingen beter te begrijpen.
 De populaties van vreemde afkomst (in wettig verblijf). De vreemde populatie is
een juridisch belangrijk begrip. Tegelijk hebben de internationale migraties en de
nationaliteitswetgeving een niet onbelangrijke groep van personen doen ontstaan die
aan migratie kunnen gelinkt worden maar over de Belgische nationaliteit beschikken.
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Ook al zijn alle Belgen gelijk voor de wet, Belgen van vreemde afkomst vormen net
als vreemdelingen, het voorwerp van een aantal beleidsinitiatieven die hun integratie
moeten bevorderen en die ook de strijd aanbinden tegen discriminaties waarvan ze
omwille van hun nationale afkomst het slachtoffer kunnen zijn. Een beter begrip van
deze populaties lijkt in dit verband van belang.
Het onwettig of irregulier verblijf. Personen in onwettig verblijf zijn moeilijk in
cijfers te vatten. Ondanks beperkte informatie en data willen we enkele
verduidelijkingen aanbrengen met het oog op een genuanceerder discours met
betrekking tot deze personen. Het beperkte karakter van de data verklaart waarom
deze vorm van immigratie apart wordt behandeld.
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1.

Statistische bronnen over legale immigratie: mogelijkheden en beperkingen1

België wordt vaak voorgesteld als een goede Europese leerling voor migratiestatistieken
(Poulain, Perrin en Singleton, 2006). Toch moeten we vaststellen dat hoewel Belgische
administratieve bestanden heel wat informatie over immigratie bevatten, die informatie
slechts zelden toegankelijk is buiten de vrij beperkte kring van specialisten (Perrin, 2005d).
Bovendien heeft men vaak een slecht beeld van de reële en precieze betekenis van
migratiestatistieken. Tot slot is er permanente twijfel over de betrouwbaarheid van de
informatie en de objectiviteit van de gegevens die over een zo gevoelig onderwerp worden
geproduceerd.
Deze methodologische inleiding heeft dan ook twee doelstellingen: hulp bieden om toegang te
krijgen tot deze gegevens en toelichting verstrekken over de inhoud en de betrouwbaarheid
van de voorgestelde statistieken. Welke databanken en welke administraties registreren en
beschikken algemeen over gegevens betreffende het fenomeen? Hoe betrouwbaar zijn die
databanken? Welke gegevens zijn tot op heden niet beschikbaar? Wat is de precieze betekenis
van de indicatoren?
Natuurlijk moet men geen inzicht hebben in de werking van de bronnen om de
migratiedynamiek en de demografische dynamieken eigen aan de uit de immigratie
afkomstige populaties te begrijpen. De lezer kan dus onmiddellijk naar onze analyse daarvan
gaan. Niettemin wilden we enerzijds, rond dit controversieel onderwerp, zoveel mogelijk
klaarheid bieden aangaande de cijfers en zoals zal blijken, zijn het cijfers die zich niet zomaar
laten analyseren. Anderzijds leek het ons belangrijk om aan gebruiker de instrumenten aan te
bieden waarmee hij een beter inzicht kan krijgen in en zich een kritische visie kan vormen op
migratiestatistieken waarmee hij in dit en andere rapporten wordt geconfronteerd.
Het migratiefenomeen is erg ruim, maar dit rapport focust op de demografische aspecten. Dit
gebeurt aan de hand van de eenvoudigste indicatoren die inzicht bieden in de dynamiek van
de migraties, d.i. de legale migratiestromen, ongeacht of het gaat om immigratie (personen die
uit het buitenland naar België komen) of om emigratie (personen die vanuit België naar het
buitenland vertrekken), evenals de vreemde populaties of uit de migratie afkomstige
populaties.
1.1.

De databanken: registratieprincipes en beperkingen
1.1.1. Het Rijksregister

De belangrijkste informatiebron betreffende de migratiestromen is het Rijksregister (RR).
Elke vreemdeling die gedurende meer dan drie maanden in ons land verblijft, moet immers
worden ingeschreven in het register van zijn verblijfsgemeente en bijgevolg in het RR dat de
lokaal bijgehouden registers centraliseert. Zo krijgen we inzicht in de legale
immigratiestromen uit het buitenland. Anderzijds moet elke vreemdeling die het land voor
lange tijd verlaat zijn vertrek aangeven bij de gemeentelijke overheden die hem uit het
register schrappen. Bovendien wordt een vreemdeling uit het register geschrapt indien hij/zij
vertrekt en na verloop van tijd vast komt te staan dat hij/zij daarvan geen aangifte heeft
1

De tekst van dit deel was het voorwerp van een inleidende werknota: Perrin, Nicolas, 2006d, La disponibilité
de données démographiques sur les migrations internationales et les populations d’origine étrangère en
Belgique, onderzoeksnota geschreven voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding,
23 p.
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gedaan en zijn/haar verblijfsvergunning niet verlengt. Zo krijgen we inzicht in de legale
emigratiestromen naar het buitenland. Dezelfde procedures laten toe om op vrij gelijklopende
wijze inzicht te krijgen in de immigratie en emigratie van Belgen.
Zoals voor de migratiestromen is het RR ook de belangrijkste bron op basis waarvan we
kunnen nagaan hoeveel vreemdelingen en Belgen er op een bepaald ogenblik in ons land
wonen; in de demografie hebben we het over ‘stocks’, een vrij abstract begrip. In plaats van in
de databank op zoek te gaan naar de nieuw ingeschreven personen, wordt de databank
ondervraagd betreffende het aantal aanwezige personen op een welbepaalde datum. Evenzo
bestaat de eenvoudigste en meest geschikte manier om toegang te hebben tot de gegevens
over nationaliteitswijzigingen erin het RR te consulteren over het verkrijgen van de Belgische
nationaliteit door vreemdelingen en het verliezen door Belgen van hun Belgische nationaliteit.
Zo kan men inderdaad niet alleen het aantal dergelijke gebeurtenissen tellen, maar verkrijgt
men ook andere gegevens die in het RR worden opgenomen, zoals de leeftijd, het geslacht, de
vorige nationaliteit van de persoon die van nationaliteit is veranderd of de precieze wettelijke
procedure die werd gevolgd.
Gewoonlijk wordt de betrouwbaarheid van het registratiesysteem van de bevolking geacht
voldoende te zijn. Toch vestigen we de aandacht op een aantal beperkingen van het RR met
betrekking tot de vreemde populaties en de internationale migraties.
Om te beginnen komen personen in onwettig verblijf die op het Belgische territorium
verblijven niet voor in het RR zolang ze hun situatie niet regulariseren. Bijgevolg worden
sommige immigranten en vreemdelingen niet meegeteld of worden zij pas meegeteld op het
ogenblik waarop hun situatie wordt geregulariseerd; dit gebeurt soms pas jaren nadat ze de
facto in België zijn aangekomen.
Ook immigranten die voor minder dan 3 maanden naar het Rijk komen, worden niet
opgenomen in het RR. Andere immigranten die voor een kort verblijf van 3 maanden tot 1
jaar naar ons land komen, worden wel meegeteld.
Aan de betrouwbaarheid van de registratie kan ook worden getwijfeld met betrekking tot
migraties van korte duur of in de beginfase na de vestiging voor vreemdelingen die zich vrij
mogen bewegen binnen de EU-ruimte. Voor migranten van lange duur is de kans groot dat de
inschrijvingsprocedure vrij lang duurt om het vlotte verloop te bevorderen van de
formaliteiten die in het kader van het dagelijks leven moeten worden vervuld (openen van een
bankrekening, verkrijgen van een attest van woonplaats of van gezinssamenstelling,
voordelen van het nationale socialezekerheidsstelsel…). Voor migranten van korte duur wordt
deze inschrijving ongetwijfeld vaak uitgesteld of niet uitgevoerd2.
2
In verband hiermee maken we een onderscheid met de bijzondere situatie van het personeel van de Europese
instellingen in Brussel. Deze werknemers worden in het bevolkingsregister opgenomen op verzoek van hun
personeelsadministratie aan de FOD Buitenlandse Zaken of op hun eigen verzoek aan hun verblijfsgemeente.
Terwijl de registratie van de indiensttredingen en de definitieve vertrekken in het specifieke subregister van de
personeelsleden van de Europese instellingen correct lijkt, kan er worden getwijfeld aan de volledigheid van de
registratie van het precieze adres van de betrokkenen, die uitsluitend door de personeelsdienst van de Europese
Commissie wordt behandeld. Het adres van de Europese ambtenaren komt immers alleen op hun
verblijfsvergunning voor wanneer zij dat vragen en de kennisgeving van de adreswijzigingen zou wel eens
ontoereikend kunnen zijn. Ook het personeel van de diplomatieke zendingen en van de NAVO kan worden
ingeschreven in een specifiek subregister van het Rijksregister. Bij het opstellen van de officiële statistieken
betreffende migraties of betreffende de bevolking van het Rijk wordt er met geen enkel specifiek register van de
internationale organisaties rekening gehouden.
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Anderzijds – en dit is een van de grote problemen in verband met deze bron – worden
asielzoekers als gevolg van de wijzigingen die in 1995 werden ingevoerd met betrekking tot
de opvang van de asielzoekers voortaan ingeschreven in een speciaal register, het
wachtregister. Aangezien er met dit register geen rekening wordt gehouden om het officiële
aantal bewoners van een gemeente te tellen, komen asielzoekers helemaal niet voor in de
officiële statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de
FOD Economie (ADSEI, ex-NIS) betreffende de migratiestromen. Onlangs heeft AD-SEI
erkende of geregulariseerde asielzoekers opnieuw opgenomen in de migratiestromen in de
categorie 'registerwijzigingen'. Deze berekening werd met terugwerkende kracht vanaf 1997
voor de totale instroom van vreemdelingen uitgevoerd. Wat de migratiestromen per
nationaliteit betreft, is deze categorie 'registerwijzigingen' sinds 2008 in de gepubliceerde
gegevens opgenomen. Zodra ze het statuut van vluchteling verkrijgen of geregulariseerd
worden, maken asielzoekers deel uit van de wettelijke bevolking van de gemeenten.
Anderzijds worden erkende vluchtelingen als emigranten beschouwd wanneer zij het land
verlaten. Globaal worden asielzoekers dus volledig uitgesloten van de immigratiestatistieken.
Ze worden wel opgenomen in de instroom en de stock, maar ook in de uitstroom als ze erkend
of geregulariseerd zijn. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de uitsluiting
van asielzoekers bij het opstellen van officiële statistieken afbreuk doet aan de draagwijdte
van bepaalde statistieken en zorgt voor systematische fouten in sommige analyses.
Bovendien – en dit is de tweede belangrijke opmerking met betrekking tot de
migratiestatistieken – moeten we vraagtekens plaatsen bij de betrouwbaarheid van de
statistieken inzake emigratie of de ‘terugkeer’ van vreemdelingen (op enkele details na geldt
dezelfde opmerking ook voor de Belgen). De formaliteit van aangifte van het vertrek is
immers omslachtig en kan zelfs opzettelijk worden omzeild door sommige personen die de
met de inschrijving verbonden voordelen willen blijven genieten (sociale hulp, recht op
verblijf, vluchtelingenstatuut…) of die vrezen een aantal van die voordelen te verliezen.
Bijgevolg laat de registratie van de vertrekkers zeker te wensen over, zelfs indien, na het
verstrijken van hun verblijfsvergunning, de vreemdelingen die niet aanwezig zijn om hun
vergunning te verlengen in fine uit de registers worden geschrapt. Een aantal personen wordt
ongetwijfeld van ambtswege geschrapt na een langdurige en niet aangegeven afwezigheid van
een ingezetene (na 6 maanden). In het geval van de personen die ons land hebben verlaten en
naar het buitenland zijn vertrokken, is deze schrapping van ambtswege in grote mate
afhankelijk van de bereidheid en de praktijken van de gemeenten die de verantwoordelijkheid
dragen voor de schrapping van ambtswege. Voor heel wat gemeenten kunnen we ons
afvragen of de schrappingen van ambtswege met de vereiste nauwgezetheid worden
uitgevoerd, rekening houdend met de voordelen van een hoog bevolkingscijfer voor een
gemeente. Dit probleem waarbij personen die naar het buitenland vertrekken niet of laattijdig
worden geregistreerd, is vooral opmerkelijk voor de vreemdelingen (die het merendeel
vertegenwoordigen van zij die van ambtswege worden geschrapt)3. Bijgevolg is de vrees
gegrond dat het aantal vreemdelingen die wettig in ons land verblijven lichtjes wordt
overschat, ook al moet de procedure van schrapping van ambtswege deze overschatting op
middellange termijn beperken.

3

In verband hiermee merken we op dat de minister van Binnenlandse Zaken, in tegenstelling met wat men gelet
op de voorgaande opmerkingen had kunnen verwachten, op 20 april 2006 een omzendbrief heeft gepubliceerd
die de gemeenten ertoe aanzet om de schrappingen van ambtswege te beperken. De demograaf kan vrezen voor
een nog lagere betrouwbaarheid van de emigratiegegevens in België en voor een grotere overschatting van de
bevolking in een bepaald aantal gemeenten.
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Naast de schrappingen is er ook nog de categorie herinschrijvingen van personen die
ambtshalve werden geschrapt. Over deze categorie wordt een methodologisch debat gevoerd
dat niet onbelangrijk is voor de berekening van het aantal mensen dat het land binnenkomt of
verlaat. Tussen 1988 en 2006 beschouwde de ADSEI deze herinschrijvingen niet als
internationale immigraties, maar als ongegronde schrappingen die zij van het aantal
emigraties aftrok. Sinds 2007 hanteert de ADSEI een nieuwe methode en worden
herinschrijvingen als internationale immigraties beschouwd. Ze telt herinschrijvingen van
mensen die ambtshalve zijn geschrapt sindsdien bij de immigraties, waardoor zowel het aantal
mensen dat het land binnenkomt als het aantal vertrekkers, stijgt.4 Een deel van deze
schrappingen en herinschrijvingen heeft echter niets met internationale migraties te maken.
Een vreemdeling kan immers zijn verblijfsrecht verliezen en uit het RR worden geschrapt en
vervolgens worden geregulariseerd, waarna hij opnieuw wordt ingeschreven. In dat geval zijn
schrappingen en herinschrijvingen louter een illustratie van het administratieve traject dat de
migrant aflegt. De methodologische keuze om schrappingen en herinschrijvingen als
internationale migraties te beschouwen, berust op tests die de ADSEI heeft uitgevoerd
De volgende formules zijn toegepast om het aantal emigraties en immigraties te berekenen:
Internationale emigratie = AE + AS
Internationale immigratie = AI + HAS + RW
waarbij
AI = aangegeven immigraties
AE = aangegeven emigraties
AS = schrappingen van ambtswege
HAS= herinschrijvingen na schrappingen van ambtswege
RW = registerwijzigingen
We wijzen er hier op dat deze nieuwe berekeningsmethodes voor de internationale migraties
slechts sinds 2008 van toepassing zijn op de migratiestromen per nationaliteit.
Hoewel men zich aan de hand van de gegevens uit het RR gemakkelijk een beeld van de
instroom kan vormen, geven ze totaal geen inzicht in de precieze redenen voor de migratie.
Dit beperkt de draagwijdte van deze gegevens. Sinds kort hanteert het RR een nieuwe
wettelijke variabele in verband met de reden voor het afleveren van een verblijfstitel. Die is
ingevoerd in het kader van verordening 862/2007/EG van het Europees Parlement en van de
Raad van 11 juli 2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en
internationale bescherming. Sinds 2008 maakt de Dienst Vreemdelingenzaken gegevens
bekend in verband met de reden voor het afleveren van verblijfstitels die Eurostat volgens de
beschreven methodologie op zijn website publiceert.
Voor de recente invoering van deze variabele over de redenen voor het afleveren van
verblijfstitels was er over migratiegronden helemaal geen informatie beschikbaar. Aan de
hand van gelinkte databanken was het wel mogelijk om een idee te krijgen van de toestand
(databanken voor visa en arbeidskaarten). Het RR kan ook worden gebruikt om de
omstandigheden in kaart te brengen die de aanleiding vormen voor de instroom van sommige
migranten (die voor de invoering van de nieuwe variabele zijn toegekomen). Mits heel wat
werk om een model op te stellen, kan een onderzoeker (die tot alle hierna opgesomde
gegevens toegang heeft) aan de hand van de gegevens over erkende vluchtelingen en over de
4
De AD-SEI heeft deze methode met terugwerkende kracht toegepast voor de migratiestromen van de Belgen en
van de volledige vreemdelingenpopulatie.
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gezinssamenstelling, en aan de hand van sommige gegevens uit de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (hierna KSZ) een poging ondernemen om een beeld te schetsen van de
omstandigheden die de aanleiding voor de migratie vormen.

1.1.2. De visumdatabank
Voor 2008 konden gegevens over de aflevering van visa een idee geven van de redenen of
van het wettelijke kader voor de migratie van migranten die aan de visumplicht waren
onderworpen.
De FOD Buitenlandse Zaken draagt de verantwoordelijkheid voor deze visa. De databank die
deze dienst bijhoudt, maakt het mogelijk een gedetailleerde zicht te hebben van de kenmerken
van de vreemdelingen die een visum hebben gekregen en met name van de motieven van het
verblijf (Perrin, 2007a)5.
Potentieel kunnen we voor elke aanvraag, aflevering of weigering van een visum over de
volgende gegevens beschikken:
o De datum van de aanvraag
o De datum van de beslissing
o Het geslacht van de aanvrager
o De geboortedatum van de aanvrager
o De nationaliteit van de aanvrager
o De consulaire post waar de aanvraag is ingediend
o Het soort visum
o De reden van het verblijf
Onder de variabelen die inzicht kunnen bieden in de reden van het verblijf, laat het soort
visum toe de onderstaande categorieën te identificeren:
o A: Luchthaventransit
o B: Transit
o C1: Heel korte duur (max. 30 dagen)
o C2: Korte duur (max. 90 dagen)
o C3: Meervoudige binnenkomsten, 1 jaar
o C4: Meervoudige binnenkomsten, 2 tot 5 jaar
o D: MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) Arbeidsvergunning, Samenwonen,
Beroepskaart
o D1: MVV Studies
o D2: MVV Gezinshereniging + Adoptie
De precieze motivering van de aanvraag maakt het mogelijk de situatie precies in te schatten.
Drie belangrijke beperkingen matigen het belang van de statistieken betreffende de visa:
o De informatie geeft alleen inzicht in de bewegingen van onderdanen van landen die
aan het visumstelsel onderworpen zijn;
o Het verkrijgen van een visum betekent niet noodzakelijk dat de aanvrager de beoogde
immigratie daadwerkelijk uitvoert (iemand kan een visum aanvragen om in België te
5

De databank van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat gedeeltelijke informatie over de visa die worden
aangevraagd, afgeleverd of geweigerd, maar maakt het vandaag niet mogelijk om alle visa of visumaanvragen te
tellen.
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komen studeren, maar kan uiteindelijk beslissen om niet naar België te komen en in
zijn vaderland te blijven of in een ander land te gaan studeren);
o In een aantal gevallen kan een vreemdeling zijn regularisatie vragen zonder dat hij
eerst een visum heeft aangevraagd of zonder dat hij de wijziging van zijn
verblijfsstatuut heeft gevraagd eens hij in België was.
Ondanks deze beperkingen mag de betrouwbaarheid van de geregistreerde informatie vandaag
als bevredigend worden beschouwd.

1.1.3. De databank van de Dienst Vreemdelingenzaken
De databank van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert de administratieve
activiteit van vreemdelingen in België. Ze bevat inlichtingen over: aanvragen en beslissingen
over visa, de asielprocedure, verblijfsvergunningen en buitenlandse studenten. Daarnaast
bevat ze echter ook informatie over acties om illegale migratie tegen te gaan (aanhoudingen,
terugdrijvingen en verwijderingen). Deze informatie die de DVZ verzamelt, zijn gelinkt aan
het RR en deze beide gegevensbronnen wisselen informatie uit. Sommige vreemdelingen (en
de informatie over hen) komen alleen voor in de databank van de DVZ: irreguliere migranten
bijvoorbeeld tegen wie een administratieve procedure loopt, migranten die het land zijn
binnengekomen met een visum dat minder dan drie maanden geldig is enz. Sinds de invoering
van verordening 862/2007/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2007
betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming is de
DVZ verantwoordelijk voor het bezorgen van gegevens die aan deze Europese normen
voldoen6. Het gaat onder andere om gegevens in verband met asiel, de redenen voor het
afleveren van verblijfstitels, of de beteugeling van buitenlandse migratie (in punt 1.2 van dit
hoofdstuk komen we terug op de verschillende soorten gegevens die de DVZ aanlevert).

1.1.4. Het wachtregister en de databanken inzake asiel
De identificatie van het aandeel vluchtelingen en asielzoekers in de migratiestromen, is tot op
vandaag een ingewikkelde oefening. Reden is dat zowel asielzoekers als vluchtelingen
volledig worden geweerd uit de immigratiestromen die worden geteld in de officiële
Belgische statistieken en dat vluchtelingen enkel worden opgenomen in de statistieken
betreffende de bevolking die in het land verblijft (‘stock’). Indien de wettelijke obstakels die
tot deze situatie leiden, zouden worden weggenomen, zouden de immigratiestromen van
asielzoekers kunnen worden geregistreerd op basis van de registratie in het wachtregister van
de asielzoekers (incl. de kinderen of echtgenotes die hen vergezellen).7 Indien men zou
beslissen om alleen de erkende vluchtelingen als immigranten te beschouwen, zouden de
beslissingen inzake het statuut van vluchtelingen ook kunnen geteld worden op basis van het
wachtregister (ook de personen die bij de vluchteling horen moeten worden geteld).
Terwijl de opname van asiel in de migratiestatistieken te wensen overlaat, zijn de databanken
inzake asiel heel sterk ontwikkeld (Perrin en Poulain, 2006b). Het wachtregister bevat twee
6

Let wel: voor de invoering van deze verordening leverde de DVZ al bepaalde gegevens aan (bijvoorbeeld over
asiel) voor publicatie op de Eurostat-website.
7
De personen die we hier ‘begeleidende personen’ noemen, zijn de personen, voornamelijk kinderen, die geen
asielaanvraag indienen, maar die de ‘hoofdasielzoeker’ vergezellen en opgenomen zijn in zijn aanvraag.
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soorten informatie: de kenmerken van de asielzoekers en hun begeleidende personen, evenals
de gedetailleerde beschrijving van de asielprocedure, d.i. de opeenvolging van de aanvragen,
de beslissingen en de gebeurtenissen die leiden tot de erkenning van het statuut van
vluchteling of tot het afwijzen van het asielverzoek.
Elk asielverzoek wordt op de datum van de aanvraag als een afzonderlijke gebeurtenis
geregistreerd in de databank. Ondanks alles duiken er twee grote moeilijkheden op wanneer
men wil overgaan van het aantal aanvragen naar het aantal aanvragers. Immers, enerzijds kan
eenzelfde persoon meermaals een asielverzoek indienen. Men zou de eerste aanvraag steeds
op een unieke wijze moeten behandelen zodat de volgende aanvragen, die immers vaak eerder
een vervolg zijn van de eerste aanvraag dan een volledig onafhankelijke aanvraag, kunnen
onderscheiden worden. Anderzijds kan eenzelfde dossier van een asielverzoek betrekking
hebben op meerdere personen (een ‘hoofdasielzoeker’ en eventueel de kinderen). In elke
geval zou het nuttig en passend zijn oog te hebben voor het aantal personen die asiel
aanvragen (zowel de ‘hoofdasielzoekers’ als hun bijhorende personen), veeleer dan voor het
aantal aanvragen of dossiers. In de praktijk hadden de meeste tot hiertoe beschikbare
gegevens enkel betrekking op het aantal dossiers. Toch duiken er sinds de invoering van
verordening 862/2007/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2007
betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming
geleidelijk meer persoonsgebonden gegevens op. In hoofdstuk 3 van dit verslag gaan we
dieper in op deze problematiek aangaande de verschillende indicatoren om asiel in België te
meten.

1.1.5. De KSZ
De variabelen die in het RR worden geregistreerd, zijn gebrekkig omdat ze geen
sociaaleconomisch overzicht bieden van de situatie van de immigranten. Het RR bevat
inderdaad geen informatie over de economische activiteit, het beroep of het niveau van
opleiding. Hoewel dit het kader van deze studie ver overstijgt, past het erop te wijzen dat
sommige van die gegevens potentieel elders beschikbaar zijn. Een van deze databanken is de
KSZ die met name gedetailleerde informatie verstrekt over de activiteit van de personen.

1.1.6. Het sociaaleconomisch onderzoek van 2001 en de volkstellingen
Net als de KSZ maken het sociaaleconomisch onderzoek van 2001 en de voorafgaande
volkstellingen het mogelijk een beter inzicht te verwerven in de kenmerken van de migranten
en hun nakomelingen.
België heeft in 1991 een laatste volkstelling georganiseerd. Sindsdien wordt de bevolking
direct op basis van het RR geteld, daar dit een vlotte telling van de bevolking volgens leeftijd,
geslacht, nationaliteit, verblijfsgemeente... mogelijk maakt zonder dat een volkstelling moet
worden georganiseerd. De traditionele telling diende echter ook om inlichtingen te verkrijgen
over bepaalde onderwerpen zoals activiteit, opleiding en huisvesting. In het kader van het
sociaaleconomisch onderzoek van 2001, dat vaak als een telling wordt beschouwd, werd dit
soort vragen gesteld aan alle personen die in het RR zijn ingeschreven. Het is geen telling in
de klassieke betekenis van dit woord. Het onderzoek vult de registers aan en biedt inzicht in
de activiteit, het niveau van opleiding en de huisvesting van de ondervraagden..., d.i gegevens
die voorlopig slechts op onvolledige wijze worden verzameld door het geheel van
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administratieve registers. Dit onderzoek is bijzonder nuttig, maar een dergelijke operatie heeft
slechts eenmaal (in 2001) plaats gehad en er is geen sprake meer van om de operatie nog te
herhalen, aangezien België heeft beslist om al die gegevens in de toekomst op basis van de
administratieve registers te produceren. Overigens komt het onderzoek niet volledig tegemoet
aan de noden inzake informatie over de immigratie, daar de situatie betreffende de immigratie
snel evolueert en het bovendien niet mogelijk maakt de kenmerken te kennen van de
immigranten die sinds 2001 in ons land zijn aangekomen.

1.1.7. Enkele andere gegevensbronnen
Bovenstaande lijst van databanken is natuurlijk niet volledig. In sommige gevallen kunnen
ook onderstaande databanken hun nut bewijzen:
o De databanken van de gewesten betreffende de arbeidsvergunningen;
o De databank van het RSVZ betreffende de zelfstandige vreemdelingen die houder zijn
van een beroepskaart;
o De databank van de Commissie voor Regularisaties;
o …
Met betrekking tot de illegale of irreguliere migratie bestaan er bepaalde databanken die we
afzonderlijk voorstellen in het gedeelte van dit rapport over de populatie in onwettig verblijf.

13

1.2.

De gepubliceerde of beschikbare gegevens
1.2.1. Gegevens over de migratiestromen

Hoewel heel wat administraties toegang hebben tot het RR publiceert alleen de ADSEI van de
FOD Economie regelmatige en betrouwbare gegevens ter zake. Een groot deel van de
gegevens van de ADSEI is direct online toegankelijk op de website www.statbel.fgov.be.
Dankzij de beschikbare gegevens kennen we het jaarlijks aantal internationale immigraties en
emigraties sinds het einde van de jaren 1940 volgens leeftijd, geslacht, nationaliteit,
burgerlijke staat en verblijfsgemeente.
Als gevolg van de uitsluiting van de asielzoekers, is de draagwijdte van de indicatoren beperkt
tot de legale immigratie met uitzondering van het asiel.

De moeilijke berekening van het aantal immigranten, emigranten en van het
migratiesaldo
De statistieken over internationale immigratie zijn vrij gemakkelijk te vatten in de officiële
publicaties van de ADSEI, daar ze worden aangeduid met de benamingen ‘externe of ‘externe
migratiebewegingen – aankomsten’. (Let wel: asielzoekers die een procedure hebben lopen,
komen niet voor in de statistieken; erkende en geregulariseerde asielzoekers komen sinds
1997 voor in de statistieken over de totale internationale immigratie). Sinds 2008 zijn er
gegevens per nationaliteit beschikbaar over de aankomsten. Voor 2008 zit er dus een lichte
foutmarge op de officiële immigratiecijfers per nationaliteit, vooral voor de groepen
migranten die in België asiel aanvragen.
We vestigen de aandacht van de lezer op de moeilijkheid om een duidelijk beeld te krijgen
van de internationale emigraties. Ze worden in enkele tabellen aangeduid met de term
‘externe emigraties’, maar respecteren deze realiteit slechts gedeeltelijk als gevolg van het
administratieve onderscheid dat wordt gemaakt tussen de aangiftes van vertrek naar het
buitenland en de schrappingen van ambtswege. Men mag dus niet vergeten beide categorieën
– ‘externe migratiebewegingen’ en ‘bevolking geschrapt van ambtswege’ – samen te tellen en
van dat totaal, de ‘geschrapte heringeschrevenen’ af te trekken.
Gelet op de ingewikkelde berekening van immigratie en emigratie blijkt ook de berekening
van het migratiesaldo (immigratie – emigratie) bijgevolg vrij complex te zijn. Door bij de
migratiestromen rekening te houden met erkende of geregulariseerde asielzoekers, wordt het
migratiesaldo overigens vertekend omdat de officiële immigratie later wordt geregistreerd dan
de effectieve aankomst van de asielzoeker.

1.2.2. Gegevens betreffende de visa
Zoals vaak op het gebied van migratie is ook de databank van de FOD Buitenlandse Zaken
buitengewoon rijk. De gepubliceerde en toegankelijke statistieken zijn echter heel mager
(Perrin, 2007a). Enkele tabellen worden op grote schaal gepubliceerd en verspreid, maar
meestal hebben alleen specialisten toegang tot de informatie. Niettemin kunnen we
verwachten dat er in de toekomst statistieken zullen worden gepubliceerd die ons inlichtingen
zullen verstrekken: 1/ rechtstreeks over de visumaanvragen, het onderzoek van de aanvragen,
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het afleveren of weigeren van deze visa, en 2/ onrechtstreeks over de migratiestromen. De
belangrijkste gegevens die potentieel beschikbaar zijn, zijn de kenmerken van de aanvragers
of de begunstigden van een visum of van de personen die een negatief antwoord krijgen
(nationaliteit, land van aanvraag, geslacht, leeftijd…), de reden van het verblijf en het type
visum, de duur van de procedure en het percentage weigeringen.
1.2.3. Gegevens over de aflevering van verblijfstitels
Sinds kort gaat de aflevering van een verblijfstitel gepaard met de registratie van de wettelijke
reden voor de aflevering van die verblijfstitel (studentenvisum, procedure tot
gezinshereniging enz.). De DVZ gebruikt deze variabele in het kader van verordening
862/2007/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2007 betreffende
gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming. Aan de hand
daarvan kan de DVZ niet alleen statistieken maken over de aflevering van eerste
verblijfstitels, maar ook over het aantal geldige verblijfstitels op een bepaalde datum.
Om als eerste verblijfstitel te worden beschouwd, moet er tussen het verstrijken van de oude
verblijfstitel en het afleveren van een nieuwe verblijfstitel (om dezelfde reden) minstens zes
maanden verstrijken. Let wel: bij de gepubliceerde gegevens wordt enkel rekening gehouden
met verblijfstitels die minstens drie maanden geldig zijn. We kunnen deze definitie van de
aflevering van eerste verblijfstitels gebruiken om het fenomeen immigratie nader te bekijken.
We moeten immers in gedachten houden dat sommige migranten in België aankomen voor ze
in het bezit zijn van een eerste verblijfstitel die meer dan drie maanden geldig is. Mogelijk
verbleven ze al in België met een verblijfstitel die minder dan 3 maanden geldig was, of
zonder verblijfsvergunning8.
De gegevens over de migratiegronden worden alleen voor onderdanen van derde landen – met
andere woorden iedereen die geen EU-burger is – per nationaliteit gepubliceerd om te voldoen
aan verordening 862/2007/EG betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en
internationale bescherming. Nochtans wordt ook voor EU-burgers de reden voor de aflevering
van een verblijfstitel genoteerd. Er is dus ook informatie beschikbaar over de migratiegronden
van deze onderdanen. De variabele van de reden voor de aflevering van een verblijfstitel kan
ook worden gekruist met andere gegevens uit het RR zoals leeftijd, geslacht of verblijfplaats.
Door deze variabelen te kruisen kan men een beter inzicht krijgen in de migratiestromen naar
België.
1.2.4. Gegevens over het asiel
Alle bevoegde asielinstanties publiceren vandaag statistieken over dit onderwerp. We
onthouden meer bepaald de gegevens van de DVZ, van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en van het Federaal agentschap voor de opvang van
asielzoekers (Fedasil), die toegankelijk zijn op hun respectieve websites. De meeste
toegankelijke tabellen verstrekken ons inlichtingen over de ingediende aanvragen en de
beslissingen die worden genomen in het kader van het onderzoek van de aanvraag. Fedasil
publiceert regelmatig statistische rapporten over de evolutie van de opvang van asielzoekers
in de opvangcentra (www.fedasil.be)..
8

On prendra garde au fait qu’un grand nombre d’étrangers disposent de ce qu’on appelle en droit belge des
« documents de séjour » (les attestations d’immatriculation), lesquels ne sont pas considérés légalement comme
des titres de séjour.

15

In tegenstelling met de andere thema’s beschikt België dus wel over statistische publicaties
inzake asiel. Vaak echter ontbreekt de samenhang tussen al deze verspreide publicaties, die de
lezer soms met twijfel achterlaten. De verschillen die opduiken tussen de verschillende
instanties zijn vaak te wijten aan verschillende berekeningsmethodes, afwijkende definities en
aan de wijze waarop bepaalde specifieke gevallen worden verwerkt. Zo kan één persoon
verschillende keren asiel aanvragen. In zijn jaarverslagen publiceert het CommissariaatGeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ook cijfers over meervoudige
asielaanvragen. Sommige organisaties tellen de mensen, terwijl andere de dossiers tellen die
op verschillende mensen betrekking kunnen hebben. We vermelden dat de nieuwe Europese
verordening betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale
bescherming verplicht om statistieken te publiceren over het aantal eerste asielzoekers en
over beslissingen in verband met personen. Deze statistische informatie komt van de DVZ en
wordt door Eurostat gepubliceerd. De verschillen tussen de statistieken doen niets af aan de
betrouwbaarheid van de registraties. Ze laten wel ruimte voor onzekerheid over de precieze
toestand en – erger nog – ze kunnen leiden tot foute analyses omdat er niets geweten is over
de precieze berekeningsmethodes.
Op basis van de registratie van de asielaanvragen en de beslissingen zou het, naast het aantal
aanvragen en beslissingen, mogelijk moeten zijn om het aantal hangende aanvragen en de
duur van de procedure te berekenen. Zelden wordt immers een berekening gemaakt en vaak
blijft het bij een raming. Een dergelijke berekening maakt het nochtans mogelijk een beter
beeld te krijgen van de werklast op het vlak van asiel.
Om een percentage van erkenning te berekenen dat een synthese maakt van deze verspreide
gegevens, past het om het aantal definitieve positieve beslissingen in verband te brengen met
een aantal aanvankelijk ingediende aanvragen. Het aantal definitieve positieve beslissingen in
het kader van de asielprocedure, in eerste aanleg of in beroep, is vrij gemakkelijk te
achterhalen. Het kan moeilijker zijn om het aantal negatieve beslissingen te berekenen, daar er
verschillende niveaus bestaan waarop een negatieve beslissing kan worden genomen en er in
een bepaald aantal gevallen beroep ingesteld kan worden tegen deze negatieve beslissingen.
We mogen het aantal positieve beslissingen van het jaar niet in verband brengen met het
aantal aanvragen in datzelfde jaar. De definitieve beslissing betreffende een aanvraag wordt
soms immers pas vele jaren na het indienen van de aanvraag genomen. Gelet op de snelle
evolutie van het aantal aanvragen zou het feit waarbij het aantal positieve beslissingen van
een jaar in verband wordt gebracht met het aantal aanvragen in datzelfde jaar een sterk
vertekend beeld geven. We mogen het aantal positieve beslissingen ook niet zomaar zien als
een percentage van het totale aantal beslissingen in de loop van een jaar, want deze indicator
geeft een al even vertekend beeld als het vorige (Legoux, 1995; van der Erf, 1998). Dit
impliceert dus dat de aanvragen moeten worden opgevolgd om een niet vertekend percentage
van erkenning te berekenen (Poulain, 1996; van der Erf, Heering en Spaan, 2006; Perrin en
Poulain, 2006b). In theorie kan een definitief erkenningspercentage alleen worden berekend
wanneer alle aanvragen van een jaar zijn verwerkt. Bij wijze van overgang kunnen er echter
tussentijdse erkenningspercentages worden berekend na 1, 2, 3… jaar, ook al kunnen deze
tussentijdse percentages sterk de invloed ondergaan van de evolutie van de werklast van de
bevoegde asielinstanties, van de mogelijke opstopping van de procedure en van de verlenging
van de procedure als gevolg hiervan. In België konden het CGVS of de DVZ (Perrin, 2005c)
of wetenschappers (Poulain, 1996; Perrin en Poulain, 2006b) dergelijke
erkenningspercentages van tijd tot tijd intern en per cohorte berekenen. Er worden echter geen
gegevens officieel gepubliceerd en er zijn vandaag geen gegevens over dit onderwerp
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gemakkelijk toegankelijk. Toch gaat het om het meest geschikte instrument om de resultaten
van de asielprocedure te evalueren.
In het geheel van ontbrekende gegevens zou het grootste probleem betrekking hebben op de
procedures van subsidiaire bescherming en, meer algemeen, op de situatie van asielzoekers
die een verblijfstitel hebben bekomen op andere gronden dan de asielprocedure stricto sensu
(cf. 3.1). Het creëren van subsidiaire bescherming maakt het mogelijk deze lacune te vullen
sinds het najaar van 2006. Ondanks alles blijft er echter vaagheid bestaan over de diverse
vormen van regularisatie van de asielzoekers buiten de procedures van internationale
bescherming, (i.e. buiten de asielprocedure en de procedure voor subsidiaire bescherming).
Deze statistische vaagheid is nadelig, want ze verbergt wat er gebeurt met de vele asielzoekers
die uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen in de marge van het stelsel van internationale
bescherming.
1.2.5. Gegevens over de ingezeten vreemde bevolkingsgroepen (‘stock’)
Zoals dit ook geldt voor de statistieken betreffende de migratiestromen en hoewel heel wat
administraties toegang hebben tot het RR, publiceert alleen de ADSEI regelmatige en
betrouwbare gegevens over vreemdelingen die in ons land verblijven9. Een groot deel van de
gegevens van de ADSEI zijn direct online toegankelijk op de website www.statbel.fgov.be.
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we nagaan hoeveel vreemdelingen er op 1
januari van elk jaar in het land verblijven, ingedeeld volgens leeftijd, geslacht, nationaliteit,
burgerlijke staat en verblijfsgemeente.
Zoals dat gebeurt bij de migratiestromen worden ook hier de asielzoekers uitgesloten.
Daarentegen worden erkende vluchtelingen of geregulariseerde asielzoekers wel meegeteld in
de 'stocks' in de categorie die overeenkomt met de categorie die overeenkomt met de door de
betrokkenen aangegeven nationaliteit. Voor sommigen van deze erkende of geregulariseerde
asielzoekers was de nationaliteit onzeker, en zij staan onderverdeeld bij de populatie met
ongedefinieerde nationaliteit.
1.2.6. Gegevens over nationaliteitswijzigingen
Hoewel de wijzigingen van de nationaliteit van personen die in België verblijven goed
worden geregistreerd op basis van het RR, zijn de publicaties hierover beknopt, verspreid en
weinig gedetailleerd. We vermelden de afzonderlijke statistieken van de ADSEI en de Kamer
voor Volksvertegenwoordigers. Tot op heden bestaat er over dit onderwerp geen eenvoudige
of gedetailleerde publicatie, ook al zijn de gegevens op aanvraag verkrijgbaar bij de ADSEI.
Bovendien spreken de verschillende publicaties elkaar overduidelijk tegen. De gegevens uit
het RR die werden gepubliceerd in de antwoorden op de vragen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers tonen gemiddeld 20% meer nieuwe Belgen per jaar. Dit verschil
komt vooral tot uiting in de categorie 'Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van
de nationaliteit van de vader of van de moeder' op basis van artikel 8, § 1, 1°. Deze wettelijke
9

We stellen vast dat de DVZ gegevens produceert voor intern gebruik en die gegevens gedeeltelijk publiceert op
zijn website (www.dofi.fgov.be). Hoewel deze gegevens worden geproduceerd op basis van dezelfde bron als
die welke de ADSEI gebruikt, zijn ze heel verschillend (m.b.t. de vreemdelingen die in het Rijk verblijven,
waren er volgens de DVZ 250.000 personen meer in het begin van 2006). Niettemin moeten, ten gevolge van de
regelmatigheid, de gedetailleerde beschikbare informatie en de betrouwbaarheid van alle gegevens van de
ADSEI, deze gegevens voorrang krijgen boven de gegevens van de DVZ, die met de grootst mogelijke
omzichtigheid moeten behandeld worden.
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bepaling registreert per definitie geen nationaliteitswijziging omdat het kind de Belgische
nationaliteit bij zijn geboorte verwerft. Toch kunnen bepaalde gevallen worden meegerekend
bij een latere erkenning van het kind door een Belgische ouder. Artikel 11 lid 1 en 2 van het
Wetboek van de Belgische Nationaliteit kent automatisch de Belgische nationaliteit toe aan
kinderen die in België zijn geboren van een ouder of een adoptieouder die zelf in België is
geboren. Om foute interpretaties over nationaliteitswijzigingen te vermijden, is het raadzaam
om de vastgestelde verschillen tussen deze informatiebronnen goed te documenteren (zie
hoofdstuk 5).

1.2.7. Gegevens over de arbeidsvergunningen
De gewesten publiceren elk jaar het aantal arbeidsvergunningen die ze afleveren aan
buitenlandse werknemers. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert
een synthese van deze gegevens per gewest, nationaliteit, geslacht en type vergunning op de
website http://www.werk.belgie.be. Hoe interessant ook, deze informatie laat zich moeilijk
gebruiken door het grote aantal vrijstellingen van arbeidsvergunning voor bepaalde
categorieën werknemers. Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de
wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zegt dat
onderdanen uit de Europese Economische Ruimte10 geen arbeidsvergunning nodig hebben.
Voor onderdanen van de nieuwe EU-lidstaten (met uitzondering van Cyprus en Malta) zijn of
waren er tijdelijke beperkingen van kracht. Voor landen die op 1 mei 200411 tot de EU zijn
toegetreden, gelden sinds 1 januari 2009 geen beperkingen meer. Voor Roemenen en
Bulgaren blijven deze beperkingen minstens nog tot 1 januari 2012 van kracht. Let wel:
onderdanen van deze landen kunnen of konden voor bepaalde knelpuntberoepen gebruik
maken van een versnelde procedure om een arbeidskaart B te bekomen.

1.3.

Ontoereikende of ontbrekende gegevens

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat heel wat belangrijke elementen ontbreken met
betrekking tot de migratiestatistieken:




10
11

Asielzoekers die een procedure hebben lopen, worden feitelijk uitgesloten van de
officiële gegevens betreffende immigraties en vreemdelingen. Om inzicht te
verwerven in de migratieconjunctuur en haar gevolgen zou er uiteraard rekening
moeten worden gehouden met de asielzoekers.
Er wordt geen enkel gegeven officieel gepubliceerd over populaties van vreemde
afkomst, ook al maken de ADSEI (ADSEI, 2007) en sommige overheidsinstanties
plannen om statistieken over dit onderwerp op te stellen en met name om
evaluatiesystemen te creëren betreffende de situatie op de arbeidsmarkt van de
populaties van vreemde afkomst (CGKR, 2007). Zoals we hierna zullen aantonen is
het mogelijk om dergelijke gegevens te produceren op basis van het RR. De meest
gedetailleerde beschikbare gegevens steunen vandaag op de nationaliteit bij de
geboorte, de enige variabele die doorgaans enige indicatie kan geven over de
nationaliteit bij de geboorte van de ouders. Dergelijke informatie biedt, in vergelijking

EU27 en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Republiek Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Cyprus en Malta.
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met de officiële statistieken op basis van de nationaliteit, vooruitgang, daar zij toelaat
enkele gevolgen op lange termijn van de immigratie aan te geven, doch blijft dit
slechts een lapmiddel. De kinderen van immigranten verkrijgen vandaag vaak de
Belgische nationaliteit bij hun geboorte. Bovendien worden deze gegevens alleen
geproduceerd door onafhankelijke onderzoekscentra, zonder enige officiële garantie.
Het initiatief van diverse overheidsinstanties om regelmatig meer gedetailleerde
informatie te produceren over de situatie van de migrantenpopulaties, kan alleen maar
worden aangemoedigd.
Als de structuur en de demografische ontwikkeling van de populaties van vreemde
afkomst moeilijk te verkrijgen zijn, spreekt het voor zich dat de inbreng van de
bestaande statistieken in het kader van het integratiedebat van deze populaties beperkt
is. Gegevens over het sociaaleconomisch profiel van de immigranten zijn niet
gemakkelijk toegankelijk (de gegevens van de KSZ geven geen aanleiding tot
regelmatige statistische publicaties over dit onderwerp en de andere mogelijke
bronnen staan huiverachtig tegenover dergelijke analyses). De ad-hoc studies over dit
thema hebben interessante resultaten opgeleverd betreffende de etnische stratificatie
van de arbeidsmarkt, maar diezelfde gegevens ontbreken voor een recentere periode
(Vertommen, Martens en Ouali, 2006). Vandaar opnieuw een pleidooi voor meer
gedetailleerde gegevens over de discriminatie op basis van afkomst op de
arbeidsmarkt (waarvan we weten dat ze bestaat).

1.4.

Een gemengde stand van zaken

De toegang tot de gegevens en de publicatie van statistieken over de onderwerpen die ons
bezighouden, blijven beperkt voor wie niet gespecialiseerd is in migratiestatistieken. Officiële
statistische publicaties over immigratie zijn immers beperkt toegankelijk, indien we geen
rekening houden met de demografische publicaties van openbare statistieken (ADSEI) en de
publicaties over asiel. Dit gebrek aan iets gedetailleerdere statistische publicaties over
immigratie is des te betreurenswaardiger nu de belangrijkste kenmerken van de immigratie en
van vreemde populaties vandaag min of meer duidelijk worden uit analyse van de
administratieve databanken. Wie cijfermateriaal wenst te verkrijgen over immigratie, moet
dus vaak een beroep doen op de specifieke werkzaamheden van universitaire onderzoekers
die toegang hebben gekregen tot administratieve databanken. Dit maakt een continue
opvolging in de tijd onmogelijk en biedt evenmin enige garantie betreffende de
betrouwbaarheid of de onafhankelijkheid van de voorgestelde gegevens.
Wanneer we in detail treden, bestaat het gevaar dat de analyses vervormd worden door de
definities die in de beschikbare publicaties worden aangenomen (die op administratieve
definities steunen). Het feit dat aanzienlijke populaties, zoals de asielzoekers, niet worden
opgenomen in de migratiestatistieken, is niet onverwaarloosbaar en in afwijking met de
internationale en Europese normen ter zake (Perrin en Poulain, 2006a; UNECE, 1998).
Bovendien is het sociaaleconomisch profiel van de migranten, waarvan men kennis kan
hebben dankzij moderne instrumenten zoals de KSZ, zowel bij aankomst als na hun aankomst
in de praktijk alleen op aanvraag toegankelijk voor onderzoekers. Als gevolg daarvan zijn de
mogelijkheden om rekening te houden met de sociaaleconomische integratie van deze
bevolkingsgroepen beperkt tot een kring van specialisten.
Met betrekking tot de uitdagingen inzake de opvolging van populaties van vreemde afkomst
of die voortkomen uit de immigratie, is heel wat onderzoekswerk verricht. Daarbij wordt de
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nadruk gelegd op de onaangepastheid van de definities die in officiële statistieken worden
gebruikt om inzicht te verwerven in de gevolgen op lange termijn van de immigratie en de
integratie van immigranten en hun kinderen. Dit belet echter niet dat de nationaliteit het
belangrijkste of zelfs het enige geregistreerde criterium blijft om een onderscheid te maken en
een beeld te krijgen van de populatie van vreemde afkomst. Van tijd tot tijd zijn er
alternatieve pogingen ondernomen tot reconstructie van populaties die in het buitenland
geboren zijn of die geboren zijn uit buitenlandse ouders. Die pogingen moeten verder worden
ontwikkeld en moeten worden toegepast om een beter beeld te krijgen van de populaties die
uit de immigratie afkomstig zijn.
Tot slot mag de ontwikkeling van statistieken op basis van administratieve bestanden ons niet
uit het oog doen verliezen dat een niet te verwaarlozen deel van de immigratie volledig door
de mazen van het net glipt. De weinige statistische gegevens betreffende de illegale
immigratie of de aanwezigheid van vreemdelingen die onwettig in ons land verblijven, zijn
weinig betrouwbaar, heel onvolledig en laten in geen geval toe een bevredigend beeld te
krijgen van dit fenomeen dat op politiek niveau nochtans centraal staat. De bewustwording
van dit feit op Europees niveau is vandaag veralgemeend en we durven hopen dat dit op
termijn praktische gevolgen zal hebben. De weinige statistische elementen die wel bestaan,
stellen we elders afzonderlijk voor (zie 7.).
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2.

Legale migratiestromen (immigratie en emigratie)
2.1.

Evolutie en historisch perspectief
2.1.1. Immigratie en een historisch hoog migratiesaldo

Voor we dieper op de buitenlandse immigratie ingaan, willen we wijzen op de stijgende
migratiebewegingen van zowel Belgen als vreemdelingen.
Met iets meer dan 166.400 immigraties (Belgen en vreemdelingen12), was 2009 het jaar met
het hoogste aantal geregistreerde internationale immigratie sinds er zo’n statistieken bestaan
en vermoedelijk ook sinds het ontstaan van België (Figuur 2.1). De vorige maxima werden in
1948 en in 1964 opgetekend na de ondertekening van akkoorden die de rekrutering van de
buitenlandse arbeidskrachten moesten vergemakkelijken. In tegenstelling tot de vorige
periodes met immigratiepieken, kan de huidige groei niet als conjunctureel worden
beschouwd. De immigratie kent immers een bijna continue groei sinds halfweg de jaren
198013. Daar waar de vorige stijgingen van de instroom het gevolg waren van tijdelijke en
bijzondere gunstige migratievoorwaarden, is de laatste groeifase van de immigratie een proces
van lange duur dat volledig losstaat van een voluntaristisch migratiebeleid.
Tezelfdertijd lijkt de stijging van emigraties dezelfde tendens te volgen als de stijging van de
immigratie. Sinds het midden van de jaren 1980 is het aantal vertrekken (Belgen en
vreemdelingen) gestegen van ruim 40.000 naar meer dan 103.700 in 2009 (Figuur 2.1). Toch
blijft het migratiesaldo ruimschoots positief sinds het einde van de jaren 1980. Het groeiende
verschil tussen de internationale instroom en uitstroom heeft het migratiesaldo de voorbije
jaren doen toenemen. Terwijl in de jaren 1990 het jaarlijkse migratiesaldo nog onder de
20.000 migranten bleef, ging het in 2008 en 2009 al om meer dan 60.000 mensen. In 20 jaar
(van 1989 tot 2009) tijd heeft het migratiesaldo rechtstreeks tot een groei van 587.734
inwoners geleid, kinderen van migranten die in België zijn geboren, niet meegeteld.
Over het algemeen kent België dus een sterke en stijgende internationale mobiliteit. Ook al
zijn ze interessant voor de algemene Belgische demografie, toch moet men verder kijken dan
enkel die totale migratiestromen van Belgen en vreemdelingen om de onderliggende
mechanismen te begrijpen. Eerst is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de
immigratie- en emigratiestromen van Belgen en vreemdelingen.

12

Asielzoekers (uit de categorie 'registerwijzigingen') worden opgenomen in de immigratiecijfers als ze als
vluchtelingen erkend zijn, als ze subsidiaire bescherming genieten of als hun verblijf op een andere basis is
geregulariseerd.
13
De daling in de statistieken uit de jaren 1990 is vooral te wijten aan het feit dat de asielzoekers uit de
immigratiestatistieken zijn uitgesloten.
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2.1.3. Een nooit geziene groei van de buitenlandse immigratie
Ook al hebben Belgen de neiging om het land te verlaten, toch blijft het totale migratiesaldo
van België (Belgen en vreemdelingen inbegrepen) ruim positief dankzij de inbreng van de
buitenlandse immigratie.
De instroom van het aantal vreemdelingen is historisch. Hoewel die instroom in 2009
stagneerde in vergelijking met 2008 werden er toch meer dan 126.000 buitenlandse
immigraties geregistreerd in beide jaren17. Daarmee zitten we ver boven de vorige
recordcijfers uit 1948 en 1964, wat om meer dan een reden opvallend is (Figuur 2.6). In de
periode na de oorlog en in de jaren 1960 was buitenlandse immigratie immers gewenst en
georganiseerd door de overheid. Bovendien waren de vorige pieken eerder conjunctureel,
terwijl deze stijgende buitenlandse immigratie, die allesbehalve het resultaat van de
conjunctuur is, er een van lange duur is, aangezien het begin van de stijgende instroom
halfweg de jaren 1980 te situeren is.
Na de eerste oliecrisis in 1974 werd beslist een einde te stellen aan de arbeidsimmigratie met
een duidelijke beperking van het aantal buitenlandse immigraties als gevolg, in die mate zelfs
dat het migratiesaldo in 1982 en 1983 negatief was. In 1984 was de instroom evenwel weer
groter dan de emigratie waardoor het migratiesaldo weer in evenwicht kwam. De modaliteiten
van deze immigratiestijging zijn algemeen bekend en eerst en vooral toe te schrijven aan de
‘gezinshereniging’. Enerzijds zijn er de reeds in België gevestigde vreemdelingen die vóór
hun immigratie een deel van hun familie in het buitenland hebben achtergelaten, en van wie
de familieleden het recht hebben om te immigreren. Anderzijds zijn er de reeds in België
gevestigde vreemdelingen en Belgen die met vreemdelingen huwen, die daardoor het recht
krijgen om zich in België te vestigen. De heropleving van immigratie in de jaren 1980 loopt
gelijk met een heropleving van de immigratie van Europeanen, die ook door de crisis in de
jaren 1970 was stilgevallen.
Vanaf het begin van de jaren 1990 neemt de instroom snel toe, niet enkel door de
gezinshereniging en de Europese immigratie, maar ook als gevolg van een derde fenomeen:
de spectaculaire toename van het aantal asielaanvragen sinds 1989. De daling van de
asielaanvragen van 1994 tot 1997 leidt tot een tijdelijke beperking van de instroom, die nog
wordt versterkt door het uitsluiten van de asielzoekers uit de immigratiestatistieken vanaf
1995 (de dalende instroom is van 1995 tot 1998 redelijk artificieel). En toch gaat de instroom
vanaf 1998 weer sterk stijgen, waardoor we momenteel op een recordniveau zitten. Door het
uitsluiten van de asielzoekers uit de statistiek is het moeilijk deze statistiek te gebruiken. Ze is
immers op een officiële definitie van immigratie gebaseerd, die niet helemaal met de realiteit
overeenkomt18. Dit ‘statistische achterpoortje’ minimaliseert aanzienlijk de heropleving vanaf
1998, maar negeert vooral een belangrijk feit : de massale instroom van asielzoekers van 1998
tot 2001, die heeft bijgedragen tot een opvallende internationale immigratiepiek. Na deze piek
17

Inclusief de bewuste wijzigingen van de registers die overeenkomen met het verkrijgen van een
verblijfsvergunning door asielzoekers na de erkenning als vluchteling of na regularisatie van hun verblijf op een
andere basis (zoals een humanitaire regularisatie op basis van artikel 9bis of 9ter of een gezinshereniging). Sinds
1988 worden personen die men ambtshalve uit het Rijksregister heeft geschrapt, beschouwd als emigranten,
terwijl personen die onterecht geschrapt en vervolgens opnieuw werden ingeschreven, als immigranten worden
opgenomen.
18
ADSEI houdt bij de berekening geen rekening met de vluchtelingen die in de immigratiestromingen zijn
erkend, maar brengt ze onder in de categorie ‘aanpassing’ onder de administratieve benaming ‘verandering van
register’. We zijn er in geslaagd ze in bepaalde grafieken op te nemen, die duidelijk zijn geïdentificeerd (Figuren
2.1, 2.6 en 2.7.) om een meer realistisch beeld van de situatie te geven.
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dezelfde is als de datum van erkenning van het vluchtelingenstatuut of regularisatie. Deze
datum kan een heel stuk verwijderd liggen van de datum van reële immigratie.
Het verschil tussen de aankomstdatum en de datum waarop iemand een duurzaam
verblijfsstatuut verkrijgt, verklaart waarom tussen 2005 en 2008 de officiële instroom van
erkende vluchtelingen en geregulariseerde asielzoekers groter was dan het aantal nieuwe
aanvragen. In die periode was er inderdaad een neerwaartse trend in het aantal nieuwe
asielzoekers, terwijl de erkende of geregulariseerde asielzoekers hun aanvraag de jaren
daarvoor hadden ingediend. Net in die jaren was het aantal asielzoekers hoger.
Jammer genoeg zullen we verderop in dit werk geen rekening kunnen houden met de
asielzoekers in procedure om de migratiestromen, de vreemde populaties of de populaties van
vreemde afkomst te karakteriseren, de gegevens over de asielzoekers zijn immers veel
beperkter dan de gegevens die we over vreemdelingen die geen asielzoeker zijn hebben20.
Figuur 2.7. Schatting van de evolutie van het aantal buitenlandse migraties al naargelang
asielzoekers al dan niet worden opgenomen, 1948-2009
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Hoofdstuk 3 geeft een meer gedetailleerde analyse van de statistieken over asielzoekers. Het aantal hangende
aanvragen blijft echter zeer moeilijk te beoordelen. Bij een eventuele schatting kennen we bovendien enkel het
totale aantal hangende dossiers en niet de specifieke kenmerken van de asielzoekers met een aanvraag die
hangende is. Zonder juiste kennis over de hangende aanvragen, is het niet mogelijk in de berekening van de
indicatoren die betrekking hebben op de vreemdelingen die in het land verblijven, rekening te houden met de
asielzoekers.
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2.1.4. Een geringe re-emigratie en terugkeer van vreemdelingen
Het proces van her-emigratie (vertrek van een migrant naar het buitenland) en dat van de
terugkeer werd kwantitatief slechts heel zelden grondig onderzocht (Cassarino, 2004), terwijl
het bevorderen van die ‘terugkeer’ lange tijd politiek naar voor werd geschoven als een
mogelijke oplossing voor een aantal immigratiegebonden problemen.
Allereerst moeten we verduidelijken dat in de emigratiestatistieken zowel de door
vreemdelingen aangegeven vertrekken als de schrappingen uit het Rijksregister (RR) zijn
opgenomen. Een vreemdeling wordt uit het RR geschrapt als zijn verblijfstitel vervalt of als
hij zijn vertrek niet heeft aangegeven en de overheid dat zelf heeft vastgesteld. Hoewel de
instroom van vreemdelingen sinds het einde van de jaren 1980 aanzwelt, stellen we vast dat
de emigratiecijfers niet even sterk zijn gegroeid. (Figuur 2.6). Op lange termijn, blijven de
vertrekken van vreemdelingen relatief stabiel, met een lichte stijging sinds het begin van de
jaren 1990 en een duidelijke toename in 2008 en 200921. De stijging van dat aantal vertrekken
blijft een matige stijging die bij lange na niet de reële explosie van de binnenkomsten
compenseert. De slotsom is dat door de lage emigratie en de groeiende immigratie het
migratiesaldo van de vreemde populatie veruit positief is en blijft groeien.
De redenen voor deze stagnatie in de terugkeer zijn divers en al naargelang het standpunt van
de auteurs, ook vaak tegenstrijdig. Om te beginnen blijft het verschil in levensstandaard
tussen de traditionele emigratielanden en België hoog, waardoor emigratie nog steeds
aantrekkelijk blijft en de terugkeer van migranten veel minder. Bovendien gaan bepaalde
immigraties reeds ver in de tijd terug, heeft er zich een tweede generatie (personen met
geïmmigreerde ouders, die in België zijn geboren) en zelfs derde generatie ontwikkeld,
waardoor een terugkeer voor migranten en hun nakomelingen minder evident is, ook al gaan
ze soms nog naar hun land van herkomst terug. De moeilijkheden bij de immigratie hebben
ongetwijfeld een pervers effect, dat door een ongegronde angst de terugkeer afremt, terwijl
het recht op terugkeer naar België voor een aantal categorieën vreemdelingen die beslissen het
land te verlaten heel dikwijls bij wet is vastgelegd (de terugkeer en de re-emigratie
behandelen we in detail onder punt 2.1.6).

Terugkeer en verwijderingen : verwarren van de termen
Wanneer we het over ‘terugkeer’ hebben, verwijzen we naar het proces van terugkeer van
migranten die hier wettig verblijven en die het land verlaten, of die verondersteld zijn het land
te hebben verlaten als gevolg van het niet verlengen van een verblijfstitel. In een bepaalde
administratieve taal en in de vakliteratuur over irreguliere immigratie, wordt de term
‘terugkeer’ volgens ons verkeerdelijk gebruikt om de gedwongen of begeleide terugkeer van
vreemdelingen die hier onwettig verblijven aan te duiden. Om geen amalgaam te maken
tussen immigratie en onwettig verblijf, zal deze tweede betekenis van de term ‘terugkeer’ in
dit verslag niet worden gebruikt en in een ruimere zin moet die ook worden vermeden. Het
fenomeen dat door deze tweede betekenis wordt bedoeld zal daarentegen in het tweede deel
van het verslag over de statistieken van de situaties van onwettig verblijf worden behandeld.

21

Die toename hangt samen met een nieuwe berekeningsmethode voor migratiebewegingen bij de ADSEI.
Voortaan voegt men de ambtshalve schrappingen van vreemdelingen aan de aangegeven emigraties toe. Vroeger
werden geschrapte personen die opnieuw werden ingeschreven, van die emigratiecijfers afgetrokken.
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2.1.5. Een Europese immigratie ondanks de evoluties en percepties
2.1.5.1.

Overzicht

Het is belangrijk om eerst even de nieuwe methode voor statistieken over internationale
migraties onder de loep te nemen. Sinds 2008 omvatten de immigratiestatistieken per
nationaliteit de aangegeven immigraties, de registerwijzigingen - asielzoekers die erkend of
geregulariseerd werden - en de herinschrijvingen van vreemdelingen die het land hebben
verlaten zonder dat aan te geven22. Voor 2008 hielden de cijfers voor de instroom per
nationaliteit enkel rekening met de aangegeven immigraties - en dus niet met
registerwijzigingen en herinschrijvingen van geschrapte personen - en werd de instroom per
nationaliteit met andere woorden onderschat. De gegevens die de ADSEI in 2008 en 2009
heeft gepubliceerd, geven een getrouwer beeld van de migratiestromen, vooral van groepen
die traditioneel veel asielzoekers hebben.
Die nieuwe methode om de instroom per nationaliteit te berekenen verklaart 61% van de
immigratiestijging in 2008. Die verhoging door de nieuwe methode varieert weliswaar tussen
de verschillende nationaliteiten (Figuur 2.9). Voor niet-EU-burgers en immigranten uit
Afrika en Azië hangt 77% tot 91% van de toename in 2008 samen met de nieuwe statistische
methode van de ADSEI. Hoewel de aanpassing ons een beter inzicht verschaft in de
migratiestromen – door erkende of geregulariseerde asielzoekers mee op te nemen – moeten
we die toename in 2008 toch met de nodige terughoudendheid interpreteren. De evenredige
daling in 2008 van de instroom van EU-burgers is deels te verklaren door die nieuwe
methode en door een beter inzicht in de toestroom uit niet-EU-landen.
Naast de aangepaste methode is het ook interessant om de verhoogde immigratiestroom van
bepaalde migrantengroepen vanaf 2009 te verduidelijken. In 2009 en 2010 stelde de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) een sterke groei vast van het aantal regularisaties op basis van
het oude artikel 9.3 en de nieuwe artikelen 9bis en 9ter uit de wet van 15 december 1980. Dat
toegenomen aantal regularisaties kan te maken hebben met de nieuwe regularisatiecriteria uit
de instructie van 19 juli 200923. Net zoals de hogere instroom omwille van de regularisatiegolf
die in 1999 werd ingezet, kan de nieuwe procedure deels de hogere instroom in 2009 van
bepaalde migrantengroepen verklaren. Uiteindelijk heeft die nieuwe regularisatie-instructie –
die door de Raad van State al in december 2009 werd vernietigd – de immigraties
geregistreerd sinds 2009 en over een beperkte tijdsspanne ongetwijfeld kunstmatig
opgeblazen.
In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, betreft immigratie de laatste jaren vooral
onderdanen uit EU-lidstaten (Figuur 2.8). Zo ging het bij de 126.877 immigraties in 2009, om
66.855 onderdanen uit EU-lidstaten (52 %) en die migranten komen vooral uit de 15 oude
lidstaten van de Europese Unie zoals die tot 2004 bestond (42.766, of 34 % van de volledige
instroom). Het aandeel van de onderdanen van de lidstaten die in 2004 en 2007 zijn
toegetreden, is tussen 2004 en 2009 bijna verdubbeld, van 10% naar 19%. Van de nieuwe
lidstaten is vooral de migratiestroom uit Polen het sterkst, maar ook Roemenen en Bulgaren
dragen – zij het dan in mindere mate – bij tot de toename (tab. 2.1). Daar moeten we nog aan
toevoegen dat door die toename de instroom uit die nieuwe lidstaten nu groter is dan de
22

In 2008 en 2009 maakten registerwijzigingen (erkende of geregulariseerde asielzoekers) 11% van de instroom
uit, 6,4% van de immigraties waren herinschrijvingen van vreemdelingen die hun vertrek niet hadden
aangegeven.
23
Instructie vernietigd door de Raad van State in december 2009.
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instroom uit Afrika. De immigratie van buiten de EU groeide wel sterk de voorbije jaren en de
grotere instroom van EU-burgers mag ook zeker niet verwaarloosd worden. Nu heeft men
voor die factor niet altijd oog.
Na Europa is Afrika het tweede continent waar nieuwe migranten vandaan komen. De ene
helft van de immigranten komt uit sub-Saharisch Afrika, de andere helft uit Noord-Afrika (1
op 8 Noord-Afrikaanse immigranten is Marokkaan). De meeste immigranten uit subSaharisch Afrika komen uit de Democratische Republiek Congo, gevolgd door Kameroen en
Guinee24.
De laatste jaren stellen we ook een grotere immigratiestroom uit Azië vast (met uitzondering
van Turkije), met veel immigranten uit India, China, Japan, Thailand en Pakistan. We mogen
niet vergeten dat de vastgestelde groei in 2008 voor 77% te maken heeft met de nieuwe
berekeningsmethode voor immigranten per nationaliteit. Met de recente gegevens krijgen we
een beter beeld van de immigratie uit Armenië, Iran en Irak, een populatie die vooral uit
asielzoekers bestaat. Deze heterogene groep nieuwe Aziatische migranten is bijzonder
interessant. Ook al krijgt deze groep weinig aandacht van media en onderzoekers25, toch
ontwikkelt hij zich razendsnel.
We kunnen besluiten dat in de instroom van vreemdelingen in 2008 en 2009 4 nationaliteiten
sterk vertegenwoordigd zijn: Fransen, Nederlanders, Polen en Marokkanen maken
respectievelijk 11%, 8,6%, 7,7% en 7,5% uit van de immigranten (Figuur 2.10 en tab. 2.1).
Voor andere nationaliteiten is er een veel lagere instroom. Het gaat dan om Roemenen,
Italianen, Turken, Bulgaren en Duitsers. Voor elk van die nationaliteiten ligt de instroom op
jaarbasis tussen 4 en 5%. Dan komen Spanjaarden en Portugezen, gevolgd door Congolezen
en Amerikanen. Opmerkelijk is de groeiende migratiestroom uit Rusland en Kameroen, maar
ook uit opkomende economieën zoals India en China. Met uitzondering van Marokko en
Tunesië komt het grootste deel van de migratiestroom uit de EU zelf. De uitbreiding van de
Unie leidde tot een toename uit nieuwe lidstaten, vooral uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

24

De Guinese immigratie is duidelijk zichtbaar sinds de registerwijzigingen (erkende en geregulariseerde
asielzoekers) in de immigratiestatistieken per nationaliteit zijn opgenomen.
25
Een studie toont het belang van die nationaliteiten aan binnen het kader van huwelijksmigraties (Pauwels e.a..,
2007).
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2.1.5.2.

Een sterke Europese immigratie26 die verandert

De jaren 1990 en het begin van het millennium stonden in het teken van de terugkeer van
migranten uit Centraal- en Oost-Europa en bij de meeste Europese immigraties gaat het op
vandaag nog altijd om onderdanen uit de 15 oude lidstaten van de Europese Unie (Figuur
2.11, tab. 2.1). Eind jaren 1990 en met uitbreiding in mei 2004 is de stroom uit de nieuwe
lidstaten en vooral uit Polen sterk gegroeid. Met de toetreding van Roemenië en van Bulgarije
in 2007 zijn de binnenkomsten van uit die landen opmerkelijk gestegen (Figuur 2.14). Toch
blijven die stromen redelijk beperkt in vergelijking met de instroom uit de oude lidstaten van
de Europese Unie. De Europese immigratie afkomstig uit landen die geen deel van de Unie
uitmaken, neemt meer chaotische vormen aan. De voornaamste stroom vanuit Turkije is
traditioneel de enige niet-EU stroom. Toch viel er in de jaren 1990 een stagnatie vast te
stellen. De jaren 1990 werden eveneens gekenmerkt door een sterke instroom van
asielzoekers op het ogenblik dat de crisissen in Bosnië en Kosovo het hevigst waren, nl. in het
begin en aan het einde van het decennium. Die instroom blijft echter maar tijdelijk en beperkt
vergeleken met de continue ‘golven’ van EU-migratie. Deze instroom van asielzoekers wordt
vanaf 1995 wat vertekend door het uitsluiten uit de statistieken van de asielzoekers (Figuur
2.11).
In 2009 kwam iets meer dan 1 op 3 EU-immigranten uit een van onze 4 buurlanden
(Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg) (Figuur 2.12). Deze nabije migratie
evolueert snel en betreft meer dan gewone migratie langs de grenzen. De toename van de
migratiestromen vanuit Frankrijk en Nederland is perfect te vergelijken met de niet-Europese
stromen. De stroom van immigratie vanuit Frankrijk bereikte reeds pieken tijdens de jaren
1960 maar tijdens de crisis van de jaren 1970 kwam daar verandering in. Hij bereikte een
historisch hoogtepunt in 2008 met meer dan 15.000 immigranten, om in 2009 weer licht terug
te vallen (13.306 immigranten). In die jaren was Frankrijk het belangrijkste herkomstland
voor internationale immigranten (Figuur 2.13). In het geval van de Nederlanders (Figuur 2.13)
is de groei meer lineair maar daarom niet minder opvallend. Dat maakt dat een aanzienlijk
deel van de legale immigranten in België uit Nederland komt. De instroom ligt onder het
Franse niveau, maar is met iets meer dan 9.400 immigranten in 2009 nagenoeg identiek aan
de migratiestroom met Polen en Marokkanen.
Naast de buurlanden komt er ook een groot deel van de migraties vanuit andere lidstaten van
de Europese Unie met als voornaamste landen Italië, Groot-Brittannië, Portugal en Spanje. De
enige nieuwe migratiestromen die zich de laatste jaren opvallend hebben doorgezet zijn die
vanuit Polen (instroom van iets meer dan 10.345 personen in 2009), Roemenië (6.568
personen) en Bulgarije (3.592 personen). Het is dus passend de belangrijke toename van de
immigratie uit de nieuwe lidstaten van de Unie nogmaals te onderstrepen (Figuur 2.14). Om
een idee van haar grootteorde mee te geven, voor hun toetreding in 2003, was de totale
omvang van de instroom van uit de – twaalf – landen die Nieuwe Lidstaten worden genoemd,
goed voor 7% van het totaal van de binnenkomsten van vreemdelingen terwijl in 2009 hun
aandeel goed is voor 19 %. In 2009 stagneerde de instroom uit die nieuwe lidstaten. Hoewel
het toch nog te vroeg is om de impact hiervan te evalueren en de verdere evolutie ervan te
26
In alle tabellen en grafieken valt Turkije binnen de categorie ‘Europa’, conform het statistische gebruik en de
classificaties die binnen de Belgische (ADSEI) en de Europese (Eurostat) statistiek worden gehanteerd. We zijn
er ons van bewust dat deze classificatie tot controverse kan leiden. Om alle verwarring te vermijden, hebben we
beslist een onderscheid te maken tussen onderdanen van de Europese Unie en onderdanen uit de rest van de
wereld. In de mate van het mogelijke hebben we ook gepoogd de specifieke situatie van Turkije apart te
behandelen.
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bepalen, dringt de vaststelling zich op dat de stijgende toename van binnenkomsten van
onderdanen van de nieuwe lidstaten onmiskenbaar is (het gaat voornamelijk om Polen,
Roemenen en Bulgaren).
De Turkse immigratie blijft, het gaat immers nog steeds om de tweede niet-EU instroom.
Terwijl de instroom van Marokkanen en Turken aan het begin van de jaren 1990 ongeveer
gelijk was, is de Turkse migratie veel trager gaan stijgen dan het gemiddelde en in procenten
zelf gaan stagneren (Figuur 2.15). Uiteraard heeft de bias die met de uitsluiting van de
asielzoekers sinds 1995 samenhangt, een impact voor de Turken gehad27, terwijl die geen
invloed heeft gehad op andere stromen, zoals de stroom vanuit Marokko. Dit verschil alleen is
evenwel geen voldoende uitleg voor het verschil in dynamiek. De Turkse asielaanvragen zijn
op vandaag immers gering. Terwijl er voor de Marokkanen een duidelijke stijging is, is er bij
de Turken sprake van een stagnatie.
Omdat sinds 2008 ook ingeweken asielzoekers op het moment van hun regularisatie in de
statistieken worden opgenomen, krijgen we een beter beeld van de instroom uit Rusland en
ex-Joegoslavische landen zoals Albanië, Servië en zelfs Kosovo. Zo merken we dat er de
voorbije jaren veel asielzoekers uit die Europese landen komen (zie hoofdstuk 3 voor meer
details over de asielstatistieken).
We mogen dus algemeen stellen dat de Europese immigratie sterk blijft. Ook al ondergaat de
migratie wijzigingen, toch is migratie vooral uit de buurlanden afkomstig en blijft het ritme
waarop de wijziging zich doorzet relatief matig. De nieuwe instromen uit Polen en Roemenië,
en, in iets mindere mate uit Bulgarije, kenmerken zich door hun dynamiek en verdienen het
nader onderzocht te worden. Ze stijgen met een opvallend ritme, op dit ogenblik besluiten
trekken over de toekomst van die instroom zou wel nog voorbarig zijn.

27
De terugval van de Turkse immigratie in 1995 en de omkering van de tendens (Figuur 2.15 et 2.16) geeft een
goed beeld van de bias.
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steeds meer
m
een asielmigratie geworden. Door het wijzigen
w
vann de definitiie konden ze
z buiten
de statisstieken worrden gehoudden maar daaarmee konn het aantal Congolese asielaanvraagen, die
sinds heet begin in de asielkweestie in Belg
gië een connstante zijn, niet wordeen beperkt. Door de
asielzoeekers sinds 2008 weer op te nemeen in de staatistieken vooor immigrratiestromenn zijn de
cijfers m
meer dan verdubbeld
v
en zijn zee bovendienn waarheidssgetrouwer. In 2009 sprak
s
de
officiëlee statistiek van
v 2888 Congolese
C
im
mmigrantenn, het hoogstte aantal offficiële imm
migranten
ooit vooor die groepp. Zelfs al maken
m
de gew
wijzigde staatistische methodes
m
de interpretatiie van de
immigraatie-evolutiee complexeer, toch is heet duidelijk dat de imm
migratie vanu
uit Congo vrij
v groot
blijft, onndanks het fenomeen van
v de hero
oriëntering van
v de Conngolese imm
migratie naaar andere
landen die
d aantrekk
kelijker lijkeen te zijn daan de voorm
malige kolonniale machtt.
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Figuu
ur 2.18. Evoolutie van dee immigraties van Cong
golezen (D..R.C.),
1968-20099
(eexcl. asielzooekers erkennd als vluchhteling of geeregulariseeerd vanaf 19995 tot 20077)
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nium zijn een
e aantal migratiestrromen vanuuit Azië bijjzonder dyynamisch
Het laaatste decenn
geblekeen: het gaat o.m. om migraties
m
van
nuit China, India, Pakisstan en vanu
uit Zuid-Ooost Azië,
vooral T
Thailand en
n de Filippijjnen. We moeten
m
ook de
d grotere toestroom
t
v immigraanten uit
van
Armenië, Iran, Irakk en Afghannistan onderrstrepen. Diie is sinds 2008
2
duidelijk merkbaaar omdat
s
sindsdieen ook dee erkende en geregullariseerde asielzoekerrs in de statistieken
worden
opgenom
men (Figuu
ur 2.16). Deeze nieuwe migraties zijn
z allesbeh
halve homoogeen en lijkken zich
op verscchillende grronden te heebben ontwikkeld.
C
plots op de 5de plaats
p
op
De eerste Chinese migratiepieek kwam er rond 2001 waardoor China
N
ging dit aantal weer
w
sterk dalen
d
(Figuuur 2.19).
de rangllijst van herrkomstlanden stond. Nadien
Zoals uit heel wat studies blijjkt (Pang, 2005),
2
heeftt het gewijzzigde beleidd inzake toeekenning
van visaa in de Vereenigde Stateen na de geebeurtenisseen van 11 seeptember 20001 ervoor gezorgd
dat een deel van dee stromen die
d traditionneel naar dee Verenigdee Staten trekkken, in Beelgië zijn
n de jaren na
n 2001 voormden de Chinezen
C
ook de grootste groep vreemde
v
terechtggekomen. In
studenteen aan bepaaalde Belgiische univeersiteiten. Deze
D
boom in de Chinnese instrooom bleek
achteraff toch maarr tijdelijk. Zitten
Z
de Belgische maatregelen om beter de
d uitreikingg van de
studenteenvisums in
n China te controleren
c
er voor ietss tussen, off heeft het eerder te maaken met
de aanppassing vann de Chinese migratieestromen aaan de situaatie na 2001? We moeten het
antwoorrd schuldig blijven.
d Chinesee migratie maar
m
de
De Indiiase migrattie heeft niiet dezelfdee pieken geekend als de
evolutiee ervan is daaarom niet minder
m
opvaallend. Op vandaag
v
tellen we imm
mers meer daan 1.600
Indiase immigratiees per jaarr (Figuur 2.19).
2
Tegeelijkertijd is
i India, zoonder dat dit veel
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gt, het voorrnaamste aaanvraaglandd voor visa geworden (Perrin,
(
20007a). De
ruchtbaaarheid krijg
statistieken met redenen om een
e verblijffstitel toe tee kennen, to
onen dat inn 2009 58%
% van de
v
l kreeg. Inttussen zijn er dubbel zo veel
Indiërs om arbeidsredenen eeen eerste verblijfstitel
m
dat In
ndiërs veruit de grootste groep
Indischee als Amerikaanse arbbeidsmigrannten, wat maakt
migrantten vormen die om arbeeidsredenen
n naar Belgiië komen (zzie 2.3). Eenn zichtbaar symbool
s
van dezze instroom is de Antwerpse diamaantsector met
m een sterk
ke Indische aanwezigheeid maar
ook de instroom van
v IT- en telecommun
t
nicatiespeciialisten, o.m
m. in en ronnd Brussel. Parallel
mmigratie die
d minder aandacht
a
krrijgt, ook
zien wee ook een niiet te ondersschatten Paakistaanse im
al lijkt het
h fenomeeen niet mindder opvallennd.
E
van de immiggraties van C
Chinezen (R
R.P.), Indiaaans en Japannse
Fiiguur 2.19. Evolutie
1988-20099
(eexcl. asielzooekers erkennd als vluchhteling of geeregulariseeerd vanaf 19995 tot 20077)
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d Chinesee en Indiaase migratiees, zijn oook de stroomen vanuit Zuid-Ooost Azië
Naast de
toegenoomen, eerst en vooral vanuit
v
de Fillippijnen veervolgens vaanuit Thailaand en Vietnnam, die
een idenntiek parcours volgen ook al is de
d omvang ervan gerinnger. De sppecificiteit van
v deze
stromenn zou gron
ndig moeten worden
n onderzoccht aangeziien het om
m een voorm van
huwelijkksmigratie gaat die vaaak wordt vergeten.
v
Heet gaat hier om huweliijken tussenn Belgen
en jongge buitenlanndse vrouw
wen die steeeds courantter lijkt te worden (Paauwels e.a.., 2007).
Naast de
d immigratiie van vrouuwen uit Zu
uidoost-Aziëë neemt ookk de instrooom van asieelzoekers
uit het Midden-Oo
M
sten (Iran, Irak,
I
Armennië, Afghannistan) de laatste jaren toe.
t Die insstroom is
pas sindds 2008 echt duidelijk zichtbaar
z
(taabel 2.1), m
maar we stellen toch vasst dat er al sinds
s
het
midden van de jareen 2000 eenn stijging is van
v immigrranten uit diie landen (zzie hoofdstuuk 4 voor
een oveerzicht).
n zich doorr. Het gaat o.m.
o
om dee Zuid-Ameerikaanse
Andere stromen tekkenen zich af of zetten
v
Braziilië. De instroom vanuuit Brazilië groeide steerk in 2004 en op 6
migratiees, vooral vanuit
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udigde het aantal
a
Brazziliaanse im
mmigranten zelfs.
z
In 20003 sprakenn we nog
jaar tijdd verdrievou
van 451 immigraanten op jaaarbasis, inn 2009 waaren dat err al 1380 (Figuur 2.20). De
v
1999 heeft
h
ook de
d instroom
m van imm
migranten uit
u andere Latijnsregulariisatiegolf van
Amerikkaanse landeen – voornaamelijk uit Ecuador,
E
Coolombia en Peru – weeer op gang gebracht.
g
We kom
men later no
og terug opp de demog
grafische keenmerken en
e wettelijkee motieven van die
nieuwe migranten.
olutie van im
mmigratie uit
u Brazilië en andere Latijns-Ame
L
erikaanse laanden,
Figuuur 2.20. Evo
1990-20099
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mmigratie
We willlen er echteer nogmaalss op wijzenn dat de klassieke statistiek van de legale im
niet beppaald de beeste manierr is om nieuwe strom
men te deteecteren. Meet alle vorm
men van
irregulieere of tijdelijke migraaties wordt in die statisstieken imm
mers geen rekening
r
geehouden.
Nieuwee stromen diienen zich evenwel
e
vaak zo aan, wat
w betekennt dat de nieuwe strom
men vaak
met verrtraging in de statistiekken opduiken, verschilllende jaren
n na de reële aanvang van het
proces op een ogeenblik waaarop de imm
migratie zicch stabiliseeert en zichh op lange termijn
bestenddigt, of opp het ogennblik waaroop migrantten die hiier onwettiig verblijven, zijn
geregulaariseerd. Dee wijziging van de reguularisatiecriiteria in 20009 moet de officiële reegistratie
van grooepen die eerder
e
in België
B
aankw
wamen, staabiliseren of
o zelfs bevvorderen. Naast
N
het
regulariisatieproces van ouderee migrantennpopulaties, wijzen we er ook op dat
d door erkkende of
geregulaariseerde asielzoekers op te nem
men in de migratiestati
m
istieken, we een beterr inzicht
krijgen in de eerd
dere opleving van im
mmigratiebeewegingen uit ex-Joeg
goslavischee landen
l
in het
h Middenn-Oosten
(Albanië, Servië, Montenegrro), Guineee, Kameroen, of uit landen
fghanistan, Syrië,
S
Iran)..
(Armennië, Irak, Afg
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300
Tabel 2.1. Geregistreer
G
rde immigraties: verdeeling per nattionaliteit, 1998-2009
1

DSEI
Bron: RR – AD
30

Uitgezzonderd asielzzoekers en vluchtelingen voor 2008. Sinds
S
2008 worden
w
erkend
de en gereguulariseerde
asielzoekkers en vreemd
delingen die weer
w
worden ingeschreven
i
omdat ze het land hebben verlaten zondder dat aan
te geven, opgenomen in de immigrattiecijfers per nationaliteit.
n
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2.1.6
6. Intra-Eu
uropese moobiliteit en definitieve
d
niet-Europ
pese immigratie?
h
van
v een inddividu objeectief in
Om de mobiliteitssverschillenn in functiee van de herkomst
men, analysseren we dee waarschijjnlijkheid van
v terugkeer op basiss van de
overwegging te nem
verblijfssduur en de
d herkomsst van perssonen. Om
m de samennhang te onderzoeken
o
n tussen
terugkeeer en verblij
ijfsduur, waas een vrij oude
o
cohortee nodig. Wiij hebben vooor de imm
migranten
uit het jaar 1998 gekozen. Wij
W stellenn meteen ggrote verschhillen tusseen de verscchillende
merikanen emigreert
e
n een verbblijf van
na
nationalliteitsgroepeen vast. 877% van de Noord-Am
zeven jaaar. Bij burrgers uit dee voormaligge Europesee Unie van 15 gaat heet om 62%. Van de
Marokkkanen en Tu
urken die inn 1998 imm
migreerden, zijn respecctievelijk 155% en 13%
% na een
verblijf van zeven
n jaar opnieeuw geëmig
greerd (Figguur 21). Dit
D toont duuidelijk aann dat de
n
de
d herkomsstregio van de
d migranteen.
terugkeeerkans sterkk verschilt naargelang
Figuur 22.21 Gecumuuleerd emigrratiepercentaage per nationnaliteit en veerblijfsduur voor
v
personeen die in
1998 immigreerrden

Bron: RR – AD
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Ook al iis de Europ
pese en EU--immigratie goed voor iets meer dan
d de helft van de insttroom in
België, ook al is dat
d typisch voor
v
Belgiëë in vergelijjking met de
d buurlandeen, ook al levert
l
ze
l
… tochh zien velenn deze continentale im
mmigratie
een sterrke bijdragee tot de groeei van het land
als heel verschilleend van dee niet-Euroopese. Een vaak gehooorde uitlegg is dat deeze EUb
maar eerdeer als een vorm
v
van
immigraatie niet alss immigratiee zou moeteen worden beschouwd
mobiliteeit op kortee termijn die
d eigenlijk
k niet meerr is dan eeen interne migratie
m
biinnen de
Europesse ruimte. Los
L van hett subtiele onderscheid
o
d in het taallgebruik tusssen ‘mobilliteit’ en
‘migratiie’, kan meen proberen het idee tee objectivereen, als zou de Europesse immigrattie enkel
een moobiliteit op korte term
mijn beteken
nen, terwijl de niet-Eu
uropese im
mmigratie ennkel een
definitieeve immigraatie zou zijnn.
2
zeer opvallend
o
w blijft
was,
Ondankks de hogeree terugkeer van EU-buurgers, die inn 2008 en 2009
het miggratiesaldo meer dan opmerkelijk
o
k: +27.422 voor de 27 lidstaten die sinds 2007 de
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Europese Unie vormen. Het saldo is duidelijk hoger dan dat van Afrika (+ 19.709), het
continent met de laagste emigratiegraad. Het Europese saldo daalde aanzienlijk in 2008 en
2009 onder de 15 oude EU-lidstaten; in de 12 landen die in 2004 en 2007 tot de Europese
Unie zijn toegetreden, is het saldo gestabiliseerd. Als we rekening houden met de
bevolkingsgrootte stellen we vast dat van de EU-burgers uit een van de 15 oudere lidstaten
gemiddeld slechts 5% is geëmigreerd. Voor de onderdanen uit nieuwe lidstaten loopt dat
percentage op tot 9%. Die indicator is weliswaar vatbaar voor kritiek. Een groot aantal
immigranten uit de EU 15 is tijdens eerdere immigratiegolven in België aangekomen.
Onderzoek heeft aangetoond dat hoe langer het verblijf duurt, hoe kleiner de kans op
terugkeer wordt (Perrin, 2007b). We mogen er dus van uitgaan dat die intra-Europese
mobiliteit vooral betrekking heeft op groepen migranten die zich nog niet zo lang in het land
hebben gevestigd.
De re-emigratie (vertrek van een immigrant naar een ander land) onder EU-burgers is hoog,
maar we stellen vast dat ook andere nationaliteiten zoals Zwitsers, Amerikanen, Canadezen,
Japanners of zelfs Indiërs zeer mobiel zijn. 11 tot 25% van de gemiddelde populatie van die
groepen is in 2009 uitgeweken (tabel 2.2). In een breder kader stellen we vast dat burgers uit
industrielanden of zogenaamde 'opkomende' economieën vaker terugkeren. Zij waren ooit
naar België gekomen om arbeidsredenen (zie 2.3 De wettelijke motieven voor migratie).
Recente gegevens over migratiestromen in 2008 en 2009 leren ons dat de instroom van
immigranten uit EU-landen en landen die traditioneel veel arbeiders en studenten leveren
(Noord-Amerika, Japan, India, China), afremt. Als we dat koppelen aan de hogere
terugkeergraad stellen we vast dat het migratiesaldo van die groepen nu negatief of bijna nul
is (2.2). Misschien houdt deze trend verband met de terugval van de economische activiteit
sinds de crisis van 2008? Deze vraag hangt in elk geval samen met de stelling dat niet enkel
de mobiliteit van arbeidsmigranten, maar ook die van studenten verandert naarmate de
economische context in een bepaalde regio wijzigt.
Naast de landen die een hoge emigratie hebben, is de terugkeergraad lager voor Afrika, het
merendeel van de Aziatische landen en voor verschillende Europese landen die niet tot de EU
behoren (tabel 2.2.). De redenen daarvoor hebben we eerder reeds uiteengezet (zie 2.1.4.). Het
migratiesaldo voor onderdanen uit niet-EU-landen groeide de voorbije jaren. Vooral voor de
traditionele immigratielanden zoals Marokko, Turkije en de Democratische Republiek Congo
is het fenomeen opvallend. In het geval van Marokko overschreed het saldo in 2009 de kaap
van 8300 immigranten. Niet enkel in de traditionele immigratielanden, met een
emigratiepercentage gelijk aan of lager dan 3,5%, is de terugkeergraad laag. We merken ook
dat er uit de migrantenpopulaties die van nature veel asielzoekers bevatten - immmigranten
uit het voormalige Joegoslavië (Albanië, Kosovo, Servië), Iran, Irak, Armenië, Guinee - heel
weinig mensen naar hun land terugkeren. Dat lage cijfer hangt uiteraard nauw samen met de
verblijfsreden. Veel van die mensen zijn hier om internationale bescherming te genieten, wat
hun kansen op een terugkeer op korte termijn sterk verkleint. Die migranten zijn immers
gevlucht voor vervolging en politieke instabiliteit in hun land van herkomst.
Deze analyses tonen duidelijk aan dat de mobiliteit van een migrant afhangt van zijn
herkomst, maar ook van de reden van migratie, die dan weer vaak nauw samenhangt met de
plek waar hij vandaan komt (zie 2.3). Het lijkt dus relevant om die migratieredenen te
koppelen aan een diepgaande studie over de terugkeer van immigranten. Een studie die ook
met andere variabelen zoals de verblijfsduur, de leeftijd of het sociaaleconomische statuut
rekening houdt. Die analyses moeten ons een beter inzicht verschaffen in de redenen van reemigratie.
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Tabel 2.2.. Immigratiees, emigratiies en migraatiesaldo em
migratieperccentage per
nationalliteitengroepp, 200931

31

Het em
migratiepercenntage meet heet deel van dee gemiddelde populatie dat emigreerde in
i de loop vann het jaar.
Het worddt als volgt berrekend: emigrraties in 2009 / ((pop. op 1 jjan. 2009+ pop. 1 jan. 20100)/2)
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2.2.

Bron: RR - ADSEI
Demografisch portret van de migranten
2.2.1. De leeftijd van de migratie

De meeste migranten komen tussen hun 20 en 40 jaar in België aan (56 % van de instroom in
2009) met als modale leeftijdsgroep32, de immigranten van 25 tot 29 jaar. Deze immigranten
waren soms in gezelschap van kinderen, onder wie een niet gering aantal jonge kinderen. Het
aantal van deze kinderen moet evenwel niet worden overschat. De min 20-jarigen
vertegenwoordigen 22% van de instroom (Figuur 2.22).
Wanneer ze opnieuw vertrekken, doen de vreemdelingen dat over het algemeen kort na hun
aankomst. De kans dat ze opnieuw vertrekken is immers het grootst bij vreemdelingen die nog
niet lang in het land verblijven. Hoe langer hun verblijf duurt, hoe kleiner die kans (Perrin,
2007b). In tegenstelling tot bepaalde voorspellingen, zijn er toch een aantal die terugkeren op
het ogenblik dat ze de pensioensgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit aantal blijft echter
beperkt (Figuur 2.22). Algemeen gezien stellen we bij de 20- tot 35-jarigen de grootste
migratiewinst vast. Die leeftijdscategorie vertegenwoordigt 47% van de ingeweken
vreemdelingen in 2009.
Door de moeilijke registratie van het vertrekcijfer kunnen bij de betrouwbaarheid van de
gegevens over de emigraties vragen worden gesteld. Wegens de ambtshalve schrappingen en
de schrappingen wegens het niet verlengen van een verblijfstitel, moet de invloed van deze
bias op middellange termijn terug te dringen. Het is overigens vanzelfsprekend dat dat soort
gegevens geen rekening houden met bepaalde vormen van multi-verblijfplaatsen waarbij
verblijfsperiodes in België met verblijfsperiodes in het herkomstland worden afgewisseld.

32

De modale leeftijd bij de immigratie is de leeftijd waarop de instroom het grootst is.
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F
Figuur 2.22.. Leeftijd biij de immigrratie en de emigratie
e
vaan vreemdeelingen, 20009
A. Aantal per leeftij
ijdsgroep

B. Cijfer (in %)
% 33

Bron: RR – AD
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De geggevens geven
n de kalender van de fenom
menen weer. De verschilleende intensiteiten van imm
migratie en
emigratiee (het vertrekkcijfer is minder hoog dann de instroom
m) werden geeneutraliseerd door het geebruik van
percentagges waarbij het
h vertrekcijffer en de insttroom per leeeftijd in verbaand werden gebracht
g
met het totale
vertrekcijjfer en de totaale instroom.
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De leeftijd bij aankomst varieert sterk afhankelijk van de nationaliteit. Tussen de
migratiemodellen voor EU- en niet-EU-burgers zijn er geen opmerkelijke verschillen. Vaak
zijn het jonge volwassenen tussen 20 en 35 jaar die met hun kinderen migreren. Dat het aantal
migranten tussen 40 en 59 jaar iets hoger ligt voor EU-burgers is wel opvallend. Ook het
aantal kinderen uit niet-EU-landen is iets lager dan de immigratie van minderjarigen uit EUlidstaten (Figuur 2.23A).
Als we de leeftijd van de immigranten per nationaliteit in detail bekijken, is vooral de
instroom van jonge Turken interessant. Meestal gebeurt de immigratie hier naar aanleiding
van een huwelijk met een relatief jonge partner (Figuur 2.23 B)34. Het klopt dat bepaalde
huwelijksgewoontes ook een groot deel van de Marokkaanse instroom verklaren, maar daar
ligt de immigratieleeftijd toch iets hoger. Wat de kinderen betreft, dient er te worden op
gewezen dat we voor de Marokkanen en de Turken (de grootste groep niet-EU-burgers) niet
langer in een fase van de migratiecyclus zitten waar het gezin vóór de migratie in het land van
herkomst wordt opgebouwd, wat meteen verklaart waarom deze groepen zo weinig
geïmmigreerde kinderen tellen. Op vandaag is het vaak zo dat de partner in het land van
herkomst wordt gekozen maar het samenwonen en het begin van het koppelleven beginnen
meestal in België, waar dus ook de kinderen worden geboren.
Andere groepen hebben meer bijzondere immigratieprofielen per leeftijd. Bij de Amerikanen
is er een opvallende piek bij de 20- tot 24-jarigen. Het merendeel van hen zijn studenten die
naar hier komen voor buitenlandse studies (Figuur 2.23B). De grote instroom van kinderen
wijst op gezinsmigratie, waarschijnlijk gekoppeld aan de beroepsmobiliteit van de ouders.
Als we de groepen die traditioneel veel asielzoekers tellen onder de loep nemen, merken we
sterke verschillen in de immigratiecijfers per leeftijdscategorie. Zo zijn er bij de Russen en
Armeniërs heel wat gezinsmigranten (Figuur 2.23 C)35. Ook opvallend is dat immigranten uit
Guinee gemiddeld duidelijk jonger zijn dan inwijkelingen uit Congo. 42% van de Congolese
immigranten is tussen 25 en 40 jaar oud.
Deze analyses tonen aan dat bepaalde migrantenpopulaties heel specifieke
immigratieprofielen per leeftijdscategorie hebben. Dat is te verklaren door de herkomst van de
migrant en de reden voor migratie, twee begrippen die niet helemaal los van elkaar staan.
Buiten het specifieke karakter van bepaalde groepen concentreert de wettelijke immigratie in
België zich toch vooral rond de actieve leeftijdscategorieën.

34
Verschillende auteurs wezen er al op dat er binnen de Turkse gemeenschap vaak jong gehuwd wordt
(Schoenmaeckers et al. 1999 ; Deboosere, P., Lesthaeghe, R et al., 2009).
35
Omdat registerwijzigingen de erkenning of de regularisatie van asielzoekers illustreren, is er een tijdsverschil
tussen de daadwerkelijke aankomstdatum en het moment waarop die populaties in de statistieken worden
opgenomen. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat sommige kinderen van asielzoekers in België zijn geboren. In
hoofdstuk 3 komen we in detail terug op de leeftijdsspreiding bij de asielzoekers.
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mmigratie van
v de vreem
mdelingen volgens
v
de nationaliteit, 2009
Figuurr 2.23. Leefftijd bij de im
A. Ondeerdanen vann de EU 15, nieuwe ondderdanen vaan de EU (v
van de 12 nieuwe
liddstaten) en onderdanenn van niet-E
EU-landen

B. Marokkkanen, Turrken, Braziliianen en Am
merikanen

C. Ruussen, Armeeniërs, Conggolezen, Guuinëers

51

Bron: RR – AD
DSEI

2.2.2
2.

D vervrou
De
uwelijking van
v de imm
migratie

migratie tijdens de 30 jaar na de oorlog
o
was vooral
v
een zaak van mannen.
m
De crisis in
De imm
de jarenn 1970 en dee nieuwe migratiestrom
m
men die daaarna op gang
g zijn gekom
men, hebbenn tot een
opvallennde vervrouuwelijking van
v de imm
migratie geleeid, in die mate
m dat de meerderheid
m
d van de
nieuw ggeregistreerden in 19955 vrouwen waren (Figguur 2.24). Deze
D
vervrrouwelijkingg van de
immigraatie werd nog
n in de haand gewerkkt door de gezinsheren
g
niging waarrvan de echhtgenotes
van de arbeidsmigranten als eerste
e
gebruuik hebben gemaakt. Tussen
T
2003 en 2007 ging het
ke immigrannten weer omlaag.
o
In 2007 bedrooeg het nogg 47,95%. De
D twee
aandeel vrouwelijk
w 49,6% van de
daaropvvolgende jaaren steeg het aandeeel vrouwen opnieuw. In 2009 was
geïmmigreerde vreeemdelingenn vrouwelijk. Eind jarren 198036 emigreerden
e
n er duideliijk meer
wen. Die treend is het oppvallendst tussen
t
1988
8 en 1994: in
i die perioode steeg
mannenn dan vrouw
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h aandeel mannelijkee emigrerennde vreemdeelingen37
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en 544% (Figuur 2.24).
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migratieevormen en
n –stromen waar vrou
uwen een ceentrale plaaats innemenn. Een kenm
merkend
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De em
migratiecijferss omvatten enerzijds
e
de vertrekken die
d door vreeemdelingen worden
w
aangeegeven en
anderzijdds de adminiistratieve schhrappingen van
v
vreemdellingen die aan
a
het einde van hun wettelijke
verblijfspperiode zijn.
37
De verrvrouwelijkingg van de emiggraties in 19995 hangt sameen met de oprrichting van het
h wachtregisster en het
schrappenn van asielzoeekers uit de staatistieken vooor legale immiigratie.
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voorbeeld is de instroom uit Zuidoost-Azië. In 2008 en 2009 was meer dan 80% van de
immigranten uit Thailand en de Filippijnen vrouw.
Ook uit Oost-Europa immigreren meer vrouwen dan mannen. In 2008 en 2009 was ongeveer
58% van de immigranten uit Rusland, 67% uit Oekraïne en 65% uit Wit-Rusland vrouwelijk.
De jaren daarvoor was het aandeel vrouwen binnen die immigrantengroepen zelfs nog groter.
De daling van het aantal vrouwelijke immigranten hangt ongetwijfeld samen met het feit dat
nu ook de erkende en geregulariseerde asielzoekers in de statistieken worden opgenomen. We
stellen vast dat de verhouding tussen mannen en vrouwen bij vroegere asielzoekers zowat in
evenwicht is. Nog opvallend is de sterke vertegenwoordiging van vrouwen bij de LatijnsAmerikaanse immigranten. In 2008 en 2009 was 60% van de immigranten uit dat werelddeel
vrouwelijk38.
Hoe dan ook, het is duidelijk dat de immigratiestromen uit de nieuwe EU-lidstaten sinds kort
een vervrouwelijking ondergaan. In de vorige versie van dit verslag spraken we nog van een
vermannelijking van de instroom uit die landen net na hun toetreding tot de EU (Figuur 2.25).
We vermoeden dat die vervrouwelijking toe te schrijven is aan gezinsmigratie. Veel vrouwen
uit de nieuwe EU-landen volgen nu hun mannen, die vlak na de toetreding tot de EU al waren
vertrokken. Al is er duidelijk ook een meer onafhankelijke stroom van vrouwelijke
immigranten, die om arbeidsredenen of voor hun studies naar hier komen.
Bij enkele landen is er nog een oververtegenwoordiging van mannelijke migranten maar dit
aantal lijkt af te nemen. Het gaat vooral om landen van de Europese Unie (o.m. Portugal,
Italië, Nederland en Groot-Brittannië). Ook uit enkele niet-Europese landen is de migratie nog
vooral een mannenzaak (zoals uit India, Tunesië, Irak en Algerije).
We onderstreepten het al voor de instroom uit Oost-Europa: het opnemen van erkende en
geregulariseerde asielzoekers in de migratiestatistieken per nationaliteit kan invloed hebben
op de man-vrouwverhouding binnen een migratiestroom. Het klopt dat er vanuit Afghanistan
en Irak vooral mannen immigreren, maar we moeten er toch ook op wijzen dat die statistieken
zijn beïnvloed door mannen uit de categorie 'registerwijzigingen', die asielzoekers bevat die
hier al langer zijn. De vrouwen zijn dan weer sterker vertegenwoordigd in de statistieken voor
aangegeven immigraties. Zo was de immigratie uit Afghanistan en Irak in 2007 grotendeels
vrouwelijk, omdat enkel rekening werd gehouden met de aangegeven immigraties. Voor veel
groepen asielzoekers stellen we vast dat eerst de mannen naar België komen om internationale
bescherming vragen. Nadien vervrouwelijkt de immigratiestroom door de vele
gezinsherenigingen.

38

Sommige van deze extreme waarden moeten genuanceerd worden. Enkel personen in een wettelijke situatie
worden in de statistieken opgenomen. We merken dat huwelijken tussen een vrouwelijke vreemdeling en een
Belgisch man veel vaker voorkomen dan omgekeerd (een mannelijke vreemdeling met een Belgische vrouw).
Vrouwen die hier illegaal verblijven, hebben dus een veel hogere kans om een verblijfstitel te krijgen en in de
statistieken te worden opgenomen dan mannen (Perrin en Rajabaly, 2005). Een goed voorbeeld daarvan komt
van onderdanen uit nieuwe lidstaten. Omdat er zich geleidelijk nieuwe wettelijke immigratiemogelijkheden
aandienen, komen er plots meer mannen in de statistieken voor dan vroeger.
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migratie vann vreemdeliingen volgeens de nationaliteit,
Figuur 2.25. Aanddeel vrouween bij de imm
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Bron: RR – AD
DSEI
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2.2.33. Geografie van de bestemmin
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bestemmingg in België, maar die teendens is
Heel lanng was Walllonië de voornaamste immigratieb
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n
EU-lidstaten heeen trekken. Wat de
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niet-EU
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2
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t
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e
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fs meer immigraanten van buiten de EU
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Figguur 2.26. Evolutie
E
van
n de immigraatie per gew
west,1990-22009
(excl. asielzoeker
a
s erkend alss vluchtelingg of geregu
ulariseerd tot 2007)

Bron: RR – AD
DSEI

55

Figuur 2.27
7. Evolutie van
v de EU en
e niet-EU immigratie per gewest, 1990-20099
(excl. Asielzoeker
A
rs erkend alss vluchtelinng of gereguulariseerd toot 2007)
A. EU

B. Onderdaanen uit niett-EU-landenn

Bron: RR – AD
DSEI
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Typisch voor de immigratie is dat ze zich op een aantal welomlijnde gebieden concentreert.
Het Brussels Gewest en Antwerpen zijn tijdens de laatste 2 jaar waarvoor we over gegevens
beschikken (2008-2009), duidelijk de aantrekkingspolen die het meeste immigranten
opvangen. De aantrekking van Brussel reikt veel verder dan enkel het administratieve kader
van het Brussels Gewest in de strikte zin, nl. de 19 gemeenten. In het oosten en het zuiden
breidt het fenomeen zich immers uit naar de gemeenten die dichtbij Vlaams en Waals Brabant
liggen. Naast de twee voornaamste agglomeraties van het land, tekenen er zich in mindere
mate een aantal secundaire aantrekkingspolen af. Het gaat dan eerst en vooral om de
universiteitsstad Leuven in Vlaanderen39. Vervolgens zijn er nog de belangrijkste steden van
het land zoals Gent, Luik, Bergen en Charleroi. In een aantal andere zones is de immigratie
meer verspreid. Vooral in Limburg maar ook langs de grens met Nederland, Luxemburg en
Frankrijk (Figuur 2.28).
De traditionele Europese immigratie vanuit de landen van de voormalige EU met 15 wijkt
opvallend veel af van het algemene model door de vestiging van Fransen, Nederlanders en in
mindere mate Duitsers langs de grenzen (Figuur 2.29). De immigranten afkomstig uit de
nieuwe lidstaten van de EU met 27 en de niet-EU migranten daarentegen vestigen zich in de
belangrijkste steden met Brussel als grootste aantrekkingspool, gevolgd door Antwerpen,
Gent en in mindere mate Leuven (Figuur 2.30).
Ondanks de gelijkenissen, zijn er heel duidelijke eigenheden voor de voornaamste niet-EU
immigraties wat hun geografische verdeling betreft. Zo vestigt de Marokkaanse immigratie
zich vooral langs de as Brussel-Antwerpen, ondanks een hoge instroom in Luik en, zij het op
kleinere schaal, in Charleroi (Figuur 2.31). De Turkse immigratie is veel verspreider (Figuur
2.32) met heel wat immigranten in Brussel, Gent en Antwerpen maar met een opvallende
Gentse pool die groter is dan die van Brussel en Antwerpen. Ook in de industriële gebieden in
Limburg, Charleroi, Luik, Verviers … is er een opvallende aanwezigheid. Naast Brussel, zijn
de Congolezen (D.R.C.) ook opvallend sterk aanwezig in de streek rond Luik maar nog meer
in Louvain-la-Neuve en de omliggende gemeenten. Recent kiezen ook meer Congolezen
Antwerpen uit als bestemming (Figuur 2.33). Immigranten uit andere niet-EU-landen werden
in 2008 en 2009 vooral geregistreerd in Antwerpen en in de Brusselse gemeentes, gevolgd
door Gent, Leuven en Luik (Figuur 2.34).

39

Hetzelfde fenomeen doet zich op veel kleinere schaal voor in Louvain-la-Neuve.
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Figuur 2.31. Immigratties van Maarokkanen, 2008-2009.
2

59

Bron
n: RR – AD
D SEI

Figuur 2.32.
2
Immiggraties van Turken, 200
08-2009

60

Bron
n: RR – AD
D SEI

Bron: RR – AD
DSEI
Figguur 2.33. Im
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Het bettreft alle ondeerdanen uit nieet-EU-landen, met uitzondeering van Marookko, Turkije en de DR Coongo.
Deze ggegevens zijn beschikbaar op de site vann Eurostat. Inn principe voldoen ze aan de
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Figuur 2.355. Schatting van het aanndeel van dee eerste asieelaanvragenn in de legale
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Berekeeningen: Niccolas Perrinn en Quentinn Schoonvaaere (DEMO
O-UCL)
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Het aanntal eerste asiielaanvragen werd
w
bij de so
om van de geeregistreerde migraties
m
geteeld (immigratiies van de
ADSEI enn eerste door de DVZ gereggistreerde asieelaanvragen).

64
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Hoeweel een humanittaire reden geeen rechtstreek
ks migratiemootief is, gaat het
h om een adm
ministratieve beslissing
die het vverblijf wettigt van vreem
mdelingen diee al een tijdjje in België verblijven. De
D afleveringg van een
verblijfstiitel komt niet noodzakelijk overeen met de datum waaarop iemand inn België aankkomt. Dit geldtt ook voor
vluchtelinngen die asiel hebben aanngevraagd, voor hun migraatie definitief als wettelijk wordt beschouwd. De
datum vaan de verblijfs
fstitel valt andders gezegd saamen met hett ogenblik datt hen het vlucchtelingenstattuut wordt
toegekendd.
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Die huumanitaire reggularisaties veerwijzen naar de regularisatties op basis van artikelen 9bis, 9ter, enn het oude
artikel 9 aalinea 3 van de
d wet van 15 december 19880.
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3. Omvang van de asielinstroom en de perspectieven van de aanvragers45

Asielmigratie is sinds de sluiting van de grenzen in 1973-1974 een gegeven waar we in
Europa niet omheen kunnen. De figuur van de asielzoeker mag dan al ‘populair’ zijn
geworden, de kennis over het fenomeen en de evolutie ervan zijn vaak ofwel heel beperkt,
ofwel sterk vervormd. Om die asieldynamiek, en meer algemeen de migratiedynamiek
waarvan asiel maar een onderdeel is, beter te begrijpen, volgt hieronder een overzicht van een
aantal eenvoudige basisgegevens. Wat is ‘asiel’? Hoe is het aantal asielaanvragen de laatste
decennia geëvolueerd? Hoeveel asielaanvragers zijn er vandaag? Wie zijn ze? Waar komen ze
vandaan? Hoeveel zijn er als vluchteling erkend? Hoeveel worden er afgewezen? Waar
komen vluchtelingen en uitgeprocedeerden terecht eens hun verzoek is afgesloten? Wat is de
omvang van het fenomeen in België, indien we dit in zijn globale context bekijken?
3.1. Enkele definities

Het Verdrag van Genève uit 1951 regelt de asielprocedure en de erkenning van de
vluchtelingen. Ze werd na de Tweede Wereldoorlog goedgekeurd en de doelstelling was om
personen, die omwille van bepaalde redenen hun land moesten ontvluchten, een minimale
bescherming te bieden. Deze redenen zijn duidelijk in het Verdrag van Genève omschreven
en in tegenstelling tot wat er in de publieke opinie vaak wordt aangenomen als gevolg van de
algemeen verspreide maar onjuiste term ‘politieke vluchteling’, gaat het niet uitsluitend om
politieke redenen. Het gaat hier om een persoon die met reden vreest “te worden vervolgd op
grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of
politieke overtuiging”. Een vluchteling is een persoon die erkend is door een Staat die het
Verdrag van Genève heeft ondertekend en die aan de door het Verdrag bepaalde criteria van
bescherming beantwoordt. Zolang hij die erkenning niet heeft gekregen, wordt de persoon
‘asielzoeker’ genoemd. Om als vluchteling te worden erkend moeten de door de asielzoeker
aangevoerde vervolgingen verankerd zijn in één van die vijf criteria, die exhaustief zijn maar
vatbaar voor interpretatie.
Krachtens een in Belgisch recht omgezette Europese richtlijn zijn de asieloverheden sinds 10
oktober 2006 ook bevoegd om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen (voor meer
informatie – cf. Jaarverslag 2007 ‘Migratie’, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding). Deze bescherming is er voor personen die niet als vluchteling kunnen
worden beschouwd maar die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel
risico lopen te worden blootgesteld aan de doodstraf of executie, aan wrede, onmenselijke of
mensonterende behandelingen, of aan ernstige bedreigingen t.o.v. hun leven of hun persoon,
omwille van blind geweld in geval van intern of internationaal gewapend conflict (dit geldt
enkel voor burgers, niet voor militairen).

45

De tekst uit dit deel was het voorwerp van een voorafgaande nota : Perrin, 2006b, Les demandeurs d’asile,
Werknota voor de Internationale Dag van de Migrant, georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding en als ondersteuning van de website www.migrantvandedag.be, 24 p.
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3.2. Context: de internationale situatie

Asielmigratie wordt sinds de sluiting van de grenzen voor economische migratie in 19731974 beschouwd als een aspect van migratie waar Europese landen niet omheen kunnen.
Hoewel asielzoekers niet weg te branden zijn uit de media, blijft de kennis over het fenomeen
en de ontwikkeling ervan vrij beperkt. Voor wij de gegevens over internationale bescherming
in België analyseren, lijkt het ons belangrijk om deze vorm van migratie opnieuw in een
ruimere context te plaatsen.
Hoewel het aantal vluchtelingen vanuit Belgisch oogpunt hoog lijkt, is het aangewezen om
een vergelijking te maken met het aantal vluchtelingen dat het Bureau van de Hoge
Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) in andere landen
registreert. De belangrijkste vaststelling is dat zuiderse landen – veel meer dan noordelijke
landen – instaan voor de opvang van een groot deel van deze migranten die het slachtoffer
zijn van vervolgingen op basis van de criteria vastgelegd in het Verdrag van Genève uit 1951
(figuur 3.1). Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn met respectievelijk
594.269, 264.574 en 238.150 erkende vluchtelingen de drie belangrijkste noordelijke
opvanglanden voor deze populatie. Kort samengevat werd begin 2011 18 % van de als
vluchteling erkende wereldpopulatie in de Europese Unie opgevangen, tegenover 4 % in de
Verenigde Staten en Canada. Volgens het UNHCR genoten begin 2011 ongeveer 15.545
personen internationale bescherming in België, wat vrij weinig lijkt, gelet op het aantal
verzoeken op jaarbasis wereldwijd. Hiervoor zijn er drie belangrijke redenen: slechts weinig
personen worden als vluchteling erkend; sommige personen kunnen beslissen om terug te
keren naar hun land van herkomst; en ten slotte worden de meeste vluchtelingen vrij snel
Belg (Perrin, 2009).
De andere voornaamste opvanglanden zijn zuiderse landen die vaak zelf problemen hebben.
Begin 2011 ving Pakistan 1.900.621 vluchteling op, voornamelijk Afghanen. In tweede en
derde positie bevinden zich Iran en Syrië die elk ongeveer één miljoen vluchtelingen
opvingen begin 2011. Andere kleinere landen zoals Jordanië en Tsjaad vingen ook heel wat
vluchtelingen op (figuur 3.1). Het UNHCR merkt op dat "de gebieden waar de vluchtelingen
vandaan komen, gemiddeld tussen 75% en 91% van de vluchtelingen ter plekke opvangen"
(UNHCR, 2010). Het beeld van vluchtelingen die de industrielanden overspoelen, is dus niet
meer dan een mythe: slechts 17% van de vluchtelingen verblijven niet in de streek waarvan
ze afkomstig zijn.46

46
Voor meer informatie over de vluchtelingenpopulatie in de wereld zie UNCHR, 2011, UNHCR Global trends
2010, uitgegeven door het UNHCR. http://www.unhcr.org/4dfa11499.html
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Figuur 3.1. Belangrijkste opvanglanden van vluchtelingen op 1 januari 2011 (UNHCR)
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Binnen de EU stellen we vast dat België in 1999 en 2000 een heel grote aandeel heeft in de
asielzoekerstromen. In die beide jaren gebeuren 10 tot 11 % van alle in de EU ingediende
asielaanvragen in België. Dit is een hoog percentage als we rekening houden met het feit dat
de Belgische populatie slechts 2,7 % bedraagt van de populatie van de EU. Vanaf 2001 neemt
het aantal in België ingediende asielaanvragen af. Tussen 2002 en 2007 schommelt het tussen
4,4 en 5,3 %. Sinds 2008 zien we een nieuwe stijging in het proportionele aantal ingediende
asielaanvragen. In 2010 werden opnieuw 10 % van de asielaanvragen in de EU27 in België
ingediend. In de EU kregen alleen Frankrijk (20 %), Duitsland (19 %) en Zweden (12 %) in
2010 meer aanvragen te verwerken dan België. Net als in België neemt het aantal asielzoekers
in deze drie landen sinds 2008 toe. Als we rekening houden met de bevolkingsgrootte in de
opvanglanden, staat België in 2010 op plaats drie met per 1000 inwoners 2 asielzoekers die
voor het eerst asiel aanvragen. Op nummer 2 staat Zweden met 3,4 asielzoekers per 1000
inwoners en op 1 Cyprus met 3,5 asielzoekers per 1000 inwoners. Door hun
bevolkingsgrootte vangen Frankrijk en Duitsland respectievelijk 0,7 en 0,5 asielzoekers per
1000 inwoners op (als we met de eerste asielaanvraag rekening houden).
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asielverzoeken - het 'Bureau R' - publiceert elke maand hoeveel aanvragen in België zijn
geregistreerd (Perrin 2009). Sinds kort de verordening (EG) 862/2007 van het Europees
Parlement en van de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over
migratie en internationale bescherming, dat de gegevens over het aantal aanvragers en eerste
aanvragers moeten worden gepubliceerd. Deze cijfers worden via Eurostat gepubliceerd,
maar zijn nog maar sinds 2008 beschikbaar. Een dergelijke vergelijkende indicator is
belangrijk om de evolutie op langere termijn te kunnen analyseren. Op dit ogenblik is de
ontwikkeling van het aantal registraties door ‘Bureau R’ de enige maat voor vergelijkingen
op lange termijn.
Het aantal asielaanvragen is de laatste 20 jaar sterk toegenomen. Er waren drie periodes met
een grote toename van het aantal asielaanvragen: een eerste van 1989 tot 1993, een tweede
van 1998 tot 2000 en een derde die in 2009 van start ging, maar waarvan we het einde nog
niet met zekerheid kunnen vaststellen (figuur 3.3). Zoals in heel wat andere Europese landen
waren sinds 1989 de geleidelijke ineenstorting van de communistische regimes in Centraalen Oost-Europa en de ontmanteling van ex-Joegoslavië het begin van een gevoelige stijging
van het aantal asielaanvragers in België. De toestroom van asielaanvragers kende in 1993 een
eerste piek met meer dan 25.000 aanvragen, vooral uit Congo (D.R.C.), Roemenië en exJoegoslavië (in deze eerste fase hoofdzakelijk uit Bosnië). Tussen 1994 en 1997 daalt het
aantal aanvragen gevoelig, zonder echter het niveau van vóór 1989 te bereiken. De tweede
piekperiode met nog meer aanvragen loopt van 1998 tot 2001. Ze valt samen met de
gewelddadige conflicten in Kosovo, met het begin van de tweede oorlog in Tsjetsjenië en
met een grote heropflakkering van de gevechten in de DR Congo.
Na 2001 daalt het aantal aanvragen gevoelig. Met 11.115 aanvragen in 2007 is meteen ook het
laagste peil sinds het begin van de jaren 1990 bereikt. Vanaf 2008 neemt het aantal aanvragen
opnieuw toe. In 2010 werden 19.941 asielaanvragen ingediend, een stijging van 16 % in
vergelijking met 2009. De toename lijkt te vertragen: tussen 2008 en 2009 steeg het aantal
aanvragen met meer dan 40 %. België maakt wel degelijk opnieuw een fase met meer
asielaanvragen door, maar het niveau van de vorige twee piekperiodes is nog niet bereikt. We
komen terug op de redenen voor deze toename als we de herkomst van de asielaanvragen
onder de loep nemen.
Op dit ogenblik trekt in België het aantal asielaanvragen opnieuw aan zonder dat we
precies weten hoelang deze groei zal aanhouden en hoe groot die zal zijn.
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Figuur 3.3. Evolutie van het aantal asielaanvragen in België, 1979-2010
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We hebben hiervoor al vermeld dat er nog andere statistische indicatoren zijn om het
asielfenomeen in België in kaart te brengen. Zo kan één persoon verschillende keren asiel
aanvragen. De opeenvolgende aanvragen vloeien bijgevolg heel vaak voort uit de initiële
aanvraag. In zijn jaarverslagen publiceert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
en Staatlozen (CGVS) ook cijfers over meervoudige asielaanvragen.48 In het begin van de
jaren 1990 telden we weinig meervoudige aanvragen. Vanaf het midden van de jaren 1990 toen het aantal asielaanvragen vrij beperkt bleef - neemt het aantal meervoudige aanvragen
toe om vervolgens weer te dalen tijdens de tweede asielpiekperiode tussen 1998 en 2001.
Sinds deze tweede piekperiode wordt het verschil tussen meervoudige en eerste aanvragen
almaar groter. Het aandeel meervoudige aanvragen stijgt van 6 % in 2002 naar ongeveer 25 %
tussen 2007 en 2009. In 2010 loopt het aandeel meervoudige aanvragen sterk terug tot 17 %
(Figuur 3.5). Het grote aantal meervoudige asielaanvragen dat we de afgelopen jaren zien, laat
toe om de toegenomen migratiestromen die te maken hebben met een aanvraag van
internationale bescherming, te relativeren.
We moeten ons vooral de vraag stellen waarom het aantal meervoudige aanvragen toeneemt.
Zijn die het gevolg van een gewijzigde context in de herkomstlanden? Is er een verband met
de hervormde asielprocedure waarbij de subsidiaire bescherming werd ingevoerd, samen met
de mogelijkheid sinds 2007 om vreemdelingen die een meervoudige asielaanvraag indienen,
administratief aan te houden? Of laat de programmawet van 30 december 2009 die de wet
over de opvang van asielzoekers hervormt, zich hier al gevoelen (deze wet sluit opvang voor
een deel van deze categorie asielzoekers uit)? Moeilijk te zeggen. Wat echter wel vast staat, is
dat de toename van het totaal aantal asielaanvragen steeds minder aan meervoudige aanvragen
is te wijten. We stellen ook vast dat hoewel het totale aantal meervoudige asielaanvragen in
2010 sterk is gedaald (3409 aanvragen tegenover 4.261 in 2009), het aandeel tweede
aanvragen toeneemt en het aandeel derde, vierde of verdere aanvragen afneemt.49
48
49

In het CGVS-jaarverslag van 2010 zijn cijfers over eerste asielaanvragen vanaf 2002 beschikbaar.
Mededeling van R. Geysen, Directie Asiel, DVZ, contactvergadering BCHV, januari 2011, p.1. Beschikbaar op:

http://www.cbar-bchv.be/Contactvergaderingen/2011/PVjanuari2011.pdf.
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De nieuwe Europese regels voor statistieken over migratie en internationale bescherming
verplicht de publicatie van statistieken op basis van het aantal asielzoekers. Sinds 2008
publiceert Eurostat gegevens waarin rekening wordt gehouden met mogelijke begeleiders
voor dezelfde aanvraag. Daarvoor werden bepaalde schattingen van het aantal aanvragers
berekend op basis van het wachtregister (zie Perrin, 2009). Het aantal begeleiders varieert ook
van jaar tot jaar. In de jaren met een sterke stijging van het aantal aanvragen, i.e. tussen 1998
en 2000, lag het gemiddelde aantal begeleiders vrij hoog (gemiddeld tussen 1,1 en 1,6
personen per aanvraag) (figuur 3.5). Na 2000 neemt het gemiddelde aantal begeleiders samen
met het aantal nieuwe aanvragen af. Tussen 2006 en 2009 zien we opnieuw een stijging van
het gemiddelde aantal begeleiders. Hun aantal stabiliseert zich op gemiddeld 1,3 personen per
aanvraag in 2010. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken waren er in 2010 21.815 nieuwe
asielzoekers, ofwel 4.600 meer dan in 2009 (tabel 3.1).
Op dit ogenblik krijgt België relatief weinig aanvragen in vergelijking met de toestroom van
asielzoekers in de periode 1998-2000. De toename die we sinds 2008 merken, wordt echter
gekenmerkt door meer nieuwe aanvragen en een groter aantal begeleiders. Tijdens de eerste
zeven maanden van 2011 steeg het aantal geregistreerde nieuwe aanvragen met 30 % in
vergelijking met de eerste zeven maanden van 2010. Die vaststelling bevestigt de stelling dat
België nog steeds een nieuwe groeiperiode qua aantal asielzoekers doormaakt, waarvan we
echter niet met zekerheid kunnen vaststellen hoe groot ze zal zijn en hoe lang ze zal duren.
Hoewel deze verschillende indicatoren een stijgende tendens in het verloop van het asiel in
België aantonen, verschilt het absolute aantal naargelang de gekozen maatstaf. Welke
indicator is nu de beste maatstaf voor het fenomeen? Dat hangt af van wat men met deze
maatstaf beoogt. Als men de administratieve last wil meten die met de asielprocedure gepaard
gaat, gaat men best uit van het totale aantal te behandelen dossiers. Als men wil nagaan welke
nood er is aan opvangstructuren, gaat men best uit van de indicator die rekening houdt met het
totale aantal asielzoekers. Als men zich tot slot een beeld wil vormen van de instroom
ingegeven door asiel, moet men teruggrijpen naar de indicator om het aantal nieuwe
aanvragers te meten.
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Tabel 3.1. Aantal asieelaanvragen naargelangg de gekozenn indicator, 2008-20100

Bronnenn: DVZ en Eurostat
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asielcrisissen. Zo is er een verband te leggen tussen de ‘asielpieken’ en de voornaamste
evoluties in recente conflicten, en meer in het bijzonder diegene die voorkwamen op het
grondgebied van ex-Joegoslavië. De eerste asielpiek valt samen met de val van de
communistische regimes en de opening van het ‘ijzeren gordijn’, gevolgd door de
opeenvolgende onafhankelijkheidsverklaringen van Slovenië, Kroatië, Macedonië en Bosnië
met bloedige gewapende conflicten als gevolg, o.m. in Bosnië tijdens het eerste deel van de
jaren 1990. Tegelijk blijft ook het aantal asielaanvragen uit het Zaïre van Mobutu verhoogd.
De tweede piek doet zich voor tijdens het uiterst ernstige conflict in Kosovo, de
heropflakkering van de gevechten in Congo (D.R.C.) en het begin van de tweede oorlog in
Tsjetsjenië vanaf 1999.
De ‘grote asielcrisissen in België’ mogen dan al als een weerspiegeling van de instabiliteit in
de wereld worden gelezen, een steeds vaker gemaakte tweede analyse ziet in die verschillende
crisissen vooral een opeenvolging van aanzwellende golven van ongegronde aanvragen, die
de lacunes in de procedure exploiteren, gevolgd door terugtrekkende golven die dan het
gevolg zijn van een hernieuwde aanpak van de Belgische overheden die de asielprocedure
wijzigen waarmee ze erin slagen de ongegronde aanvragen terug te dringen. Ook hier komt
de timing van de hervormingen goed overeen met de periodes van verminderde aanvragen. Zo
kan de daling uit 1994 worden gezien als het resultaat van de reorganisatie van het onderzoek
van de aanvragen waardoor de procedure kon worden versneld, de uitbreiding van het
personeel van de verschillende instanties en de efficiëntere verwijderingen.50 De daling van
het aantal aanvragen in 2001 kan dan weer worden gezien als het gevolg van de wijzigingen
van de toekenningvoorwaarden voor sociale steun (toekenning van sociale steun in de open
centra enkel tijdens het onderzoek naar de ontvankelijkheid) en de nieuwe
verwerkingsmethodes van de dossiers, o.m. de invoering van het LIFO (Last In, First Out) –
principe.
De nieuwe stijging die we sinds 2008 vaststellen, wordt in het volgende punt toegelicht (3.8.
Herkomst en demografische kenmerken van asielzoekers).
Zoals zo vaak gebeurt wanneer we een globale visie willen hebben, zijn een hele reeks
factoren, die niets te maken hebben met simplistische verklaringen zoals de internationale
situatie en omzeiling van de asielprocedure, de oorzaak van de realiteit en de evolutie van het
aantal aanvragen. Bovendien speelt deze realiteit zich af binnen het kader van een
migratiebeleid dat de immigratiemogelijkheden aan banden legt, waarbij sommigen de
asielprocedure zullen trachten naar hun hand te zetten om een verblijfstitel te verkrijgen,
hoewel de bepalingen uit het Verdrag van Genève misschien niet op hun situatie van
toepassing is. Het gevaar schuilt hem uiteraard in het feit dat de beschrijving van de reeks
factoren die aan de asielaanvraag ten grondslag ligt, aan de complexiteit van de realiteit
voorbijgaat en enkel die elementen aanhaalt die een bepaalde politieke lijn of politiek
standpunt ondersteunen.
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Als voorbeeld kunnen we het 7de activiteitenverslag van het CGVS aanhalen, die voor het activiteitenjaar 1994
een gedetailleerd overzicht van de genomen maatregelen geeft.
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3.4. Herkomst en demografische kenmerken van de asielzoekers

Tijdens de jaren 1990 en tot kort na de millenniumwissel kwamen de meeste asielaanvragers
uit Europa (vooral uit Centraal- en Oost-Europa en meer bepaald uit ex-Joegoslavië) en uit
Afrika (vooral uit de Democratische Republiek Congo en Ghana in het begin van de jaren
1990 en uit de DRC en Rwanda in de tweede helft van de jaren 1990). Het aantal Afrikaanse
asielzoekers is sinds het eind van de jaren 1990 tot het midden van de jaren 2000 vrij constant
gebleven. De aanvragen uit Europa zijn na de enorme piek tussen 1998 en 2000 heel sterk
teruggelopen.
Sinds 2008 is Azië (35,5 % van de aanvragen in 2010) het belangrijkste herkomstcontinent
voor asielzoekers (Figuur 3.6). Het is echter de toename van het aantal aanvragen door
Europese en Afrikaanse onderdanen die verantwoordelijk is voor de stijging die we in 2010
hebben vastgesteld. De stijging van het aantal asielaanvragen door Aziatische onderdanen kan
te maken hebben met het grotere aantal ingediende aanvragen door Afghanen en Irakezen
(CGKR, 2009). Inderdaad tussen 2007 en 2010, schommelde het aandeel van ingediende
aanvragen door Afghanen en Irakezen tussen 16 en 18 % van het totale aantal aanvragen.
Voor de overige Aziatische landen stellen we sinds 2009 een toename van het aantal
aanvragen uit Armenië vast, maar opvallend is vooral de almaar grotere verscheidenheid aan
nationaliteitsgroepen uit Azië (Pakistan, Syrië, China, Iran enz.).
Sinds 2008 is Europa (33,5 %) het tweede belangrijkste herkomstcontinent voor asieldossiers
die in België worden ingediend. In 2010 blijft het aantal aanvragen uit Rusland groot (1.526),
maar stabiliseert het wel in vergelijking met de voorgaande jaren. We wijzen er hier ook op
dat er sinds 2008 in de statistieken een onderscheid wordt gemaakt tussen Servië en Kosovo.
In 2009 is het aantal aanvragen uit deze landen toegenomen, vooral onder invloed van de
Kosovaren die dan drie keer meer asielaanvragen hebben ingediend dan in 2008. Tussen 2009
en 2010 noteerden we een minder uitgesproken stijging voor de Kosovaren (+ 20 %) en een
duidelijk groter aantal aanvragen door Serviërs (+ 140 %). Niettemin komt ook in 2010 het
grootste aantal asielaanvragen uit Kosovo (9,2 % van alle aanvragen). Opvallend is ook de
verviervoudiging ten opzichte van 2009 van het aantal aanvragen ingediend door mensen uit
Macedonië.51 De opheffing van de visumplicht voor Macedoniërs en Serviërs is zonder twijfel
een van de elementen die het grotere aantal asielaanvragen uit deze landen verklaart.
Ook het aantal aanvragen uit Afrika (28,4 % in 2010) gaat sinds 2007 in stijgende lijn. Er
waren in 2009 en 2010 vooral meer aanvragen uit Guinee. Het aantal aanvragen uit de
Democratische Republiek Congo bleef vrijwel stabiel, waardoor zij relatief gezien aan belang
hebben ingeboet (van 8,6 % in 2007 naar 4 % in 2010). Net als bij de aanvragen uit Azië
stellen we ook een grotere diversifiëring vast bij Afrikaanse aanvragen. Heel wat Afrikaanse
landen - zoals Togo, Senegal, Nigeria, Eritrea of Tanzania - zagen hun aandeel in het aantal
asielaanvragen stijgen, maar in vergelijking met de belangrijkste herkomstlanden voor
asielaanvragen blijft dit vrij beperkt.
Sinds de heropflakkering van de asielaanvragen in 2008 stellen we een duidelijk grotere
internationalisering vast wat betreft de herkomst van migranten die in België asiel aanvragen.
Hoewel het aantal asielzoekers uit Rusland, Kosovo en de Democratische Republiek Congo
de afgelopen jaren hoog is gebleven, wordt de stijging die we sinds 2008 vaststellen ook
51
Zie Jaarverslag Migratie 2010, hoofdstuk 1. De visumliberalisering voor verschillende landen van de
Westelijke Balkan.
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verklaard door een grotere verscheidenheid aan herkomstlanden: er zijn duidelijk grotere
migratiestromen op gang gekomen uit Irak, Afghanistan en Guinee.
Figuur 3.6. Oorsprong van de asielaanvragers (eerste en meervoudige aanvragen)
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De statistieken over de asielaanvragen gepubliceerd door het CGVS laten toe een analyse te
maken over het type van ingediende asielverzoeken en laten toe om binnen deze
asielverzoeken de landen te onderscheiden waaruit de meeste nieuwe asielverzoeken en
meervoudige asielverzoeken vandaan komen. Binnen de tien belangrijkste
nationaliteitengroepen die de meeste asielverzoeken in 2010 hebben ingediend, ontbreken
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enkel de Armeniërs en Congolezen in het klassement van de tien belangrijkste
nationaliteitengroepen met de meeste meervoudige asielverzoeken. In hun plaats zien we de
Chinezen en de Iraniërs verschijnen. Zoals tabel 3.2 aantoont, zijn 43,3 % van de Iraanse,
36,3 % van de Afghaanse, 32,8 % van de Chinese en 25,2 % van de Russische verzoeken,
meervoudige asielaanvragen. Het hoge aandeel meervoudige verzoeken ingediend door de
Chinezen is dermate opmerkelijk omdat China, met 235 ingediende asielverzoeken, maar op
de 22ste plaats in het klassement van het totale aantal ingediende verzoeken in 2010 voorkomt.
Wat de verhouding van eerste aanvragen betreft, zien we dat de Armeniërs (95,7 %), de
Congolezen (93,8 %), de Guineërs (90,9 %), de Macedoniërs (90,6 %), de Serviërs (87,8 %)
en de Kosovaren (85,9 %) een groot aandeel hebben in 2010. Deze vaststellingen tonen goed
aan dat de interpretatie van statistische gegevens varieert in functie van de gekozen indicator.
Tabel 3.2 Eerste aanvragen, meervoudige aanvragen en % meervoudige aanvragen voor de
belangrijkste nationaliteitsgroepen die in 2010 meervoudige aanvragen hebben ingediend

Kosovo
Irak
Rusland
Afghanistan
Guinee
Servië
Macedonië
Armenië
D.R. Congo
Syrië
Iran
China
Totaal

Alle
Eerste
%
eerste Meervoudige
% meervoudige
aanvragen aanvragen aanvragen
aanvragen
aanvragen
1.848
1.587
85,9
261
14,1
1.769
1.460
82,5
309
17,5
1.526
1.141
74,8
385
25,2
1.411
899
63,7
512
36,3
1.389
1.263
90,9
135
9,7
1.233
1.082
87,8
151
12,2
1.082
980
90,6
102
9,4
986
944
95,7
42
4,3
786
737
93,8
49
6,2
388
302
77,8
86
22,2
386
219
56,7
167
43,3
235
158
67,2
77
32,8
19.941
16.532
82,9
3.409
17,1

Bron: CGVS
Sinds 2008 stelt de Dienst Vreemdelingenzaken statistieken op over het aantal asielzoekers
die via Eurostat worden gepubliceerd.52 Aan de hand van deze gegevens kunnen we het
gemiddelde aantal personen per aanvraag achterhalen en waar deze migranten vandaan
komen. We stellen in de eerste plaats vast dat het aantal begeleiders verschilt naargelang de
herkomst van de asielzoekers. Zo ligt het aantal begeleiders bij Serviërs, Russen, Kosovaren
en Macedoniërs hoger dan bij andere groepen. Bij Kameroeners, Pakistani, Guinëers, Turken
en Algerijnen ligt het gemiddelde aantal begeleiders dan weer vrij laag (figuur 3.7).

52

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Figuur 3.7. Aantal personen/ aanvraag volgens de nationaliteit 'hoofdasielzoeker' in 2010
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Asielaanvragen gebeuren in België hoofdzakelijk door mannen. In 2010 werd 63% van de
eerste asielaanvragen door mannen ingediend. Het aandeel mannen verschilt naargelang de
herkomst van de belangrijkste groepen nieuwe asielzoekers. Bij Rwandezen en Congolezen
dienen vrouwen de meeste aanvragen in (55% van de asielzoeksters in 2010). De meeste
asielzoekers uit Pakistan, Irak, Afghanistan en Syrië zijn dan weer mannen (73% tot 90% van
de asielzoekers). Bij Oost-Europese asielzoekers (Rusland, Servië, Macedonië en Kosovo) gaat
het ten slotte in zowat 50% van de gevallen om mannen (figuur 3.8). Zoals we hebben gemerkt,
worden deze groepen vaak door hun gezin begeleid als ze hun aanvraag indienen, wat meteen
de evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen verklaart.
Figuur 3.8. Aandeel mannen bij de nieuwe asielzoekers in 2010
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Figuur 3.10. Indeling van de asielaanvragers in leeftijdsgroepen voor 2010
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Op basis van deze eenvoudige gegevens per nationaliteit kan uiteraard niet worden gesteld dat
elke asielaanvraag gegrond is. Toch moet men vaststellen dat de aanvragers niet massaal en
zonder onderscheid uit alle landen komen. Er zijn verschillende verklaringen voor de toename
van de aanvragen sinds 2008. We stellen ten eerste een stabilisering vast van het grote aantal
aanvragen uit Rusland en uit de Democratische Republiek Congo, twee landen met
conflictgebieden.53 Daarnaast zijn de conflicten in Afghanistan en Irak, de politieke instabiliteit
in Guinee en de etnische spanningen in Kosovo evenveel verklaringen voor het grotere aantal
asielaanvragen uit die landen. We stellen ook een diversifiëring vast bij aanvragen uit
Aziatische en Afrikaanse landen, waar de levensomstandigheden van bepaalde
bevolkingsgroepen of minderheden zorgwekkend blijven (Pakistan, China, Iran, Togo, Senegal
enz.). We zien tot slot dat de toename die er in 2010 was, voor een deel te wijten is aan het
grote aantal asielaanvragen door Serviërs en Macedoniërs. Kortom, de meeste asielzoekers
komen uit onstabiele tot zeer onstabiele landen, en meer verspreid uit landen waar de
levensomstandigheden van bepaalde bevolkingsgroepen of minderheden zorgwekkend zijn.
Aanvragers komen weliswaar niet altijd voor internationale beschermingsmaatregelen in
aanmerking, toch is het verkeerd om ze enkel als economische migranten te beschouwen.
Onderzoek van de demografische kenmerken van de asielzoekers toonde aan dat het vaak om
alleenstaande mannen uit de actieve leeftijdsgroep gaat. We herinneren eraan dat asielzoekers
die hier alleen aankomen, aanspraak kunnen maken op het recht op gezinshereniging als ze
het internationale beschermingstatuut verkrijgen.54 Voor sommige herkomstgroepen is
asielmigratie vrijwel synoniem voor gezinsmigratie (met partner en/of kind(eren). Dit is vaak
het geval met asielzoekers uit Rusland en uit het voormalige Joegoslavië (Servië, Kosovo of
Macedonië). We stellen ook vast dat de meeste niet-begeleide minderjarigen doorgaans
53
54

Het Tsjetsjeense conflict in Rusland en het conflict in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

De gegevens over de redenen voor de aflevering van eerste verblijfstitels die in hoofdstuk 2 werden
onderzocht, wijzen op een omvangrijke gezinsmigratie bij bepaalde herkomstgroepen met een grote asielmigratie
in de voorbije jaren (Guinëers, Russen, Irakezen enz.).
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asielzoekers uit Afghanistan of Guinee zijn. Dit toont aan dat de herkomst van sommige
asielmigranten niet volledig losstaat van de typische demografische kenmerken van bepaalde
groepen.

3.5. Erkenning en weigering van erkenning

Tussen het neerleggen van de aanvraag en de definitieve beslissing inzake erkenning of nieterkenning van het statuut van vluchteling, zit een complexe onderzoeksprocedure van het
dossier in verschillende etappes, met desgevallend beroepsmogelijkheden in de verschillende
fasen. Vanuit de invalshoek van de statistiek en binnen dit algemeen kader, is het overbodig
om hier een technische beschrijving van het verloop van deze procedure te geven. Om voor de
meerderheid begrijpbaar te blijven, kan men zich op de eindbeslissing richten die tot de
erkenning of weigering van erkenning van het statuut van vluchteling leidt.
Het aantal beslissingen is vooreerst gevoelig gestegen, wat heeft geleid tot een gevoelige
daling van de achterstand in de hangende dossiers. Het aantal weigeringen van erkenningen
ligt bovendien veel hoger dan het aantal erkenningen. Van 1996 tot 2003 is het aantal
erkenningen globaal genomen stabiel gebleven (tussen 1.000 en 2.000), ondanks een stijging
van het aantal aanvragen tussen 1998 en 2000. Tijdens diezelfde periode nam vooral het
aantal negatieve beslissingen toe, als gevolg van de gevoelige stijging van het aantal
aanvragen, waarna deze negatieve beslissingen geleidelijk weer begonnen af te nemen tot
2004.
Hoe kan de evolutie worden geanalyseerd?
Om een idee te krijgen van de evolutie van de erkenning van het statuut van vluchteling,
volstaat het om een erkenningspercentage te berekenen. Het blijkt echter een hele opgave om
een indicator te vinden die als degelijke maatstaf voor deze erkenning kan fungeren. Een
eerste mogelijkheid die vaak door de asielinstanties wordt berekend, is het 'conjunctureel
percentage' dat de verhouding weergeeft tussen het aantal positieve beslissingen in de loop
van een jaar en het totale aantal beslissingen dat in de loop van datzelfde jaar is genomen. Als
we met deze methode rekening houden, moeten we voor ogen houden dat het onderzoek van
een asielaanvraag in verschillende fases verloopt. In elk van die fases kan door verschillende
partijen beroep worden aangetekend, waardoor procedures heel sterk in duur kunnen
verschillen en soms langer dan een jaar kunnen aanslepen. Dit betekent dat beslissingen die in
een bepaald jaar worden genomen, betrekking hebben op aanvragen die in uiteenlopende
voorgaande jaren zijn ingediend. Een andere mogelijkheid bestaat erin om het
'erkenningspercentage per cohorte' te berekenen. Dit principe volgt de asielzoekers die in
eenzelfde jaar een aanvraag hebben ingediend en gaat dan na hoeveel van hen na zes
maanden, een jaar, twee jaar, enz. als vluchteling worden erkend. Vervolgens kunnen we die
percentages vergelijken per jaar waarin een aanvraag is ingediend. Dit laatste percentage heeft
als nadeel dat we in theorie moeten wachten met onze berekeningen tot alle aanvragen die in
de loop van een bepaald jaar zijn ingediend, zijn afgesloten. We kunnen ons wel een idee
vormen van de erkenningstrend voor het statuut van vluchteling als we uitgaan van het
onderzoek naar de positieve beslissingen die we na een, twee of drie jaar hebben genoteerd.
De methodes die we gebruiken om deze twee percentages te berekenen, brengen ons bij de
volgende vaststelling: er is een negatief verband tussen het 'erkenningspercentage per cohorte'
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en de evolutie van het aantal eerste aanvragen. Daarnaast bestaat er een negatief verband
tussen het 'conjunctureel percentage' en de evolutie van het aantal beslissingen dat in één jaar
wordt genomen (dit heeft ook te maken met de grotere of kleinere toename van het aantal
asielzoekers). Dit wil zeggen dat als het aantal aanvragen of beslissingen van asielinstanties
toeneemt, het percentage erkenningen afneemt. Het mechanisme is complex maar
wetenschappelijk bewezen (Rob van der Erf, Liesbeth Heering et Ernst Spaan, 2006a, 2006b,
2006c). En ook al begrijpt men het wiskundige mechanisme niet, toch toont een eenvoudige
vergelijking van het conjunctureel erkenningscijfer (aandeel van de positieve beslissingen op
het aantal beslissingen per jaar) met de eerste aanvragen duidelijk aan dat wanneer het
aandeel aanvragen stijgt, het aandeel positieve beslissingen in het totaal aantal aanvragen
daalt (Figuur 3.11). Het omgekeerde geldt ook: als het aantal asielaanvragen daalt, zoals in de
periode 2001 - 2008, dan stijgt het conjuncturele percentage erkenningen geleidelijk in de
volgende jaren. Het conjuncturele aandeel erkenningen dat berekend wordt op basis van
statistieken van beslissingen van een bepaald jaar weerspiegelt niet enkel de situatie van dat
gegeven jaar, maar weerspiegelt ook de beslissingen betreffende heel verschillende jaren.
Deze indicator zal de vergelijking tussen de verschillende jaren bijgevolg bemoeilijken,
hetgeen een vertekende visie op de evolutie in de erkenningen zal geven.
Figuur 3.11. Vergeleken evoluties van het intuïtief (conjunctureel) erkenningcijfer (positieve
beslissingen / totaal beslissingen van dat jaar) en van het aantal aanvragen55
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Zonder deze complexe methode te gebruiken, blijkt duidelijk dat de stijging van het aantal
aanvragen rond 2000 tot een nettoverhoging van het aantal negatieve beslissingen heeft
geleid, zonder verhoging van het aantal positieve beslissingen en dus ongetwijfeld tot een
daling van het erkenningpercentage, ook al is een schatting van dit percentage problematisch
(Figuur 3.12). Sinds 2008 is het aantal negatieve beslissingen gestegen tot iets meer dan
13.000 weigeringen in 2010. Dit heeft wellicht ook te maken met de stijging van het aantal
55

De gegevens over de beslissingen die de DVZ berekent op basis van het wachtregister en die door Eurostat
worden gepubliceerd, zijn niet beschikbaar voor 2002 en 2007. Dit is de reden waarom we voor die twee jaren
geen erkenningspercentage hebben kunnen berekenen.
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asielaanvragen sinds 2008. We hebben al kunnen vaststellen dat het aantal negatieve
beslissingen in grote lijnen meeloopt met het totaal aantal aanvragen, zij het met een
vertraging van één à twee jaar (Perrin, 2009). We mogen dus veronderstellen dat het aantal
negatieve beslissingen in de toekomst opnieuw zal stijgen.
Figuur 3.12. Definitieve negatieve en positieve beslissingen, 1996-201056
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Bron : Dienst Vreemdelingenzaken - wachtregister (Eurostat)
Een aanvaardbare oplossing om de erkenning van internationale bescherming beter te kunnen
meten, is om de asielaanvragers die hetzelfde jaar een aanvraag hebben ingediend te volgen
en aan te geven hoeveel er na een maand, zes maanden, een jaar … zijn erkend, totdat er geen
enkele aanvrager meer overblijft (Figuur 3.13 en 3.14). Vervolgens kunnen deze
gecumuleerde percentages die per jaar van indiening van de aanvraag zijn opgemaakt, worden
vergeleken. Het resultaat is een berekening van het percentage volgens het jaar van indiening
en de duur van de procedure. Het probleem met deze percentages is dat men in theorie zou
moeten wachten tot alle aanvragen die een bepaald jaar zijn ingediend worden afgesloten om
ze te kunnen berekenen. Op basis van de gecumuleerde erkenningpercentages na 6 maanden
1, 2 of 3 jaar tekent er zich evenwel al een tendens af.
Er bestaat een negatief verband tussen het 'erkenningspercentage per cohorte' en de evolutie
van het aantal asielaanvragen. In de periode van 1998 tot 2000 is het percentage per cohorte
sterk gedaald voor asielzoekers die hier tijdens die periode toekwamen, want na 8 jaar
procederen kreeg slechts 5,7 % tot 8,3 % van deze cohorten een erkenning. We zien voor deze
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De positieve beslissingen hebben betrekking op de beslissingen inzake erkenning van het CGVS, de VBV en
de RVV. De negatieve beslissingen hebben in de oude asielprocedure betrekking op 1/ De negatieve beslissingen
in ontvankelijkheid van de DVZ wanneer de aanvrager geen beroep aantekent 2/ De negatieve beslissingen
betreffende het dringend beroep bij het CGVS 3/ De negatieve beslissingen van de onderzoeken ten gronde van
het CGVS wanneer de aanvrager geen beroep aantekent 4/ De negatieve beslissingen van de VBV. In de nieuwe
asielprocedure (sinds 1 juni 2007) hebben de negatieve beslissingen betrekking op 1/ De negatieve beslissingen
van het CGVS wanneer de aanvrager geen beroep aantekent 2/ De negatieve beslissingen van de VBV of RVV
3/ De beslissingen tot niet in overwegingname door DVZ.
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cohorten ook dat een positieve beslissing meer tijd vergt. De helft van de aanvragers van de
cohorte 2000 werd pas na iets meer dan drie en een half jaar als vluchteling erkend, terwijl de
helft van de aanvragers van de cohorte 1997 al na iets meer dan anderhalf jaar als vluchteling
werd erkend. Die vaststelling druist niet in tegen de eerder aangehaalde verklaring dat
wanneer zich meer asielzoekers aandienen, de beslissingen in eerste instantie vaak negatief
zullen uitvallen. Hierbij moet men de vaststelling toevoegen dat het CGVS vanaf 2001
prioriteit zal geven aan de recentste aanvragen (LIFO – last in, first out). Dit bracht een uitstel
met zich mee van bepaalde positieve dossiers ten aanzien van de verzoeken die ingediend
werden tijdens de instroom van 1998 – 2001. Vanaf 2001 daalt het aantal aanvragen en stijgt
het erkenningspercentage per cohorte opnieuw. Bij de cohorten asielzoekers tussen 2001 en
2005 schommelt het erkenningspercentage tussen 10 % en 13 %, na toch wel een tamelijk
lange wachttijd van 6 jaar.
Deze indicatoren per cohorte wijzen ten slotte vanaf de cohorte 2006 ook op een versnelling
van de erkenning van het statuut van vluchteling in de eerste maanden die volgen op het
indienen van de aanvraag. Bovendien ligt het erkenningspercentage bij diezelfde cohorten ook
hoger. Na 4 jaar volgde voor 11 % van de aanvragers die tussen 2004 en 2005 toekwamen,
een positieve beslissing. Voor de cohorte 2006 bedraagt dat percentage inmiddels al 15,5 %,
en voor de cohorte 2007 22,8 %. Voor de cohorte 2008 kreeg ongeveer 23 % van de
aanvragers na drie jaar een erkenning.57 Deze hogere erkenningsgraad kan te maken hebben
met het kleinere aantal aanvragen, maar dit is niet de enige verklaring. De daling in het aantal
aanvragen heeft zich immers al voor 2006 ingezet en toen lagen de erkenningspercentages
niet zo hoog. Deze hogere erkenningsgraad en de snellere behandeling van de aanvragen kan
onder meer worden verklaard door de herziening van de asielprocedure die in 2006
plaatsvond en door een herorganisatie van de gebruikte middelen om de aanvragen te
behandelen. Los daarvan blijft er een negatief verband bestaan tussen de erkenningsgraad per
cohorte en het aantal aanvragen. Terwijl het aantal aanvragen in 2009 en 2010 toeneemt, lijkt
de erkenningsgraad tijdens de eerste maanden die op de aanvraag volgen, minder hoog uit te
vallen (Figuur 3.13).
De herziening van de asielprocedure in 2006 heeft ook geleid tot de invoering van het statuut
van de subsidiaire bescherming. We stellen vast dat deze invoering niet geleid heeft tot een
lager aantal erkenningen van het statuut van vluchteling. Opvallend is ook dat dit subsidiair
beschermingspercentage per cohortejaar toeneemt. Zo ontving 2 % van de aanvragers die hun
asielverzoek in 2005 indienden dit statuut. Voor de verzoekers van 2007 was dat aantal al
opgelopen tot bijna 4 % en voor de verzoekers van 2009 kreeg 5 % het subsidiaire
beschermingstatuut (het statuut van deze aanvragers werd ook binnen een kortere termijn
toegekend). De toekenning van het subsidiaire beschermingstatuut aan de verzoekers van
2010 toegekend in de eerste twaalf maanden, ligt wel lager dan de toekenning van dit statuut
tijdens de eerste twaalf maanden voor de cohorten van 2008 en 2009 (Figuur 3.14). Tot slot,
als we het erkenningspercentage van het bekomen van internationale bescherming willen
kennen, moeten we het erkenningspercentage van het statuut van de erkenning als vluchteling
optellen bij die van het statuut van de subsidiaire bescherming.
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Deze erkenningspercentages kunnen voor de recentste cohorten nog hoger liggen omdat nog niet alle beslissingen
definitief zijn afgehandeld. De gecumuleerde erkenningspercentages neigen vrij snel naar een asymptoot die allicht niet ver
verwijderd is van het erkenningspercentage van de cohorte.
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Figuur 3.13. Gecumuleerd erkenningspercentage voor het statuut van vluchteling (in %)
volgens het jaar waarin de aanvraag werd ingediend en de duur van de procedure (uitgedrukt
in maanden vanaf het indienen van de eerste aanvraag), 1996-201058
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Figuur 3.14 Gecumuleerd erkenningspercentage voor het statuut van subsidiaire bescherming
(in %) volgens het jaar waarin de aanvraag werd ingediend en de duur van de procedure
(uitgedrukt in maanden vanaf het indienen van de eerste aanvraag), 2003-2010
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De gecumuleerde erkenningspercentages worden berekend aan de hand van de aanvragen en de beslissingen
van de hoofdaanvragers.
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Twee analyses betreffende de reden van deze vermindering (tussen 1998 en 2001) van het
erkenningpercentage per cohort van het statuut van vluchteling (Figuur 3.13) staan tegenover
mekaar. Voor de enen is dit het gevolg van een verhoging van het aantal ongegronde
aanvragen als gevolg van de gunstige opvangvoorwaarden in België, waar sommigen handig
gebruik van maken. Voor anderen is dit dan weer het gevolg van een striktere toepassing van
de erkenningscriteria of van een algemene ontrading van de aanvragen (zowel gegronde als
ongegronde).
Eerst en vooral zou er moeten worden op gewezen dat de Kosovaren, die het basiselement van
deze golf asielaanvragen vormden, vaak een tijdelijk beschermingsstatuut kregen die hen
feitelijk uitsloot van de positieve beslissingen, wat een vertekend beeld geeft van de meting
van de positieve beslissingen (ze hebben een asielaanvraag ingediend maar het onderzoek van
hun asielaanvraag is niet volledig afgerond).
Wat het algemene schema betreft en de verhoging van het aantal ongegronde aanvragen, is die
moeilijker te meten gelet op het ontbreken van nauwkeurige statistieken over de redenen van
de negatieve beslissingen. Een aantal elementen kunnen ons evenwel op weg helpen.
Enerzijds is het inderdaad zo dat een bepaald aantal ingediende asielaanvragen betrekking
heeft op een bepaald aantal nationaliteiten waarvoor de situatie in het land van herkomst niet
radicaal lijkt te zijn gewijzigd aan het einde van de jaren 2000. Bij de voornaamste
herkomstlanden waarbij de aanvragen kunnen ‘worden gezien’ als een poging om de
asielprocedure te omzeilen, zou men heel voorzichtig gewag kunnen maken van de aanvragen
van Slowaken, Roemenen, Bulgaren en Kazakken …
Het staat evenwel vast dat de verhoging van het aantal aanvragen aan het einde van de jaren
´90 grotendeels te wijten is aan het uitbreken of heropflakkeren van grote politieke crisissen.
Het stijgende aantal aanvragen uit de periode 1998-2000 had eerst en vooral betrekking op
Kosovo (de aanvragen van personen met de ‘Joegoslavische’ nationaliteit zijn tussen 1997 en
1998 vertienvoudigd en tussen 1998 en 1999 verdubbeld) en valt samen met een periode
waarin men sprak over een genocide gepleegd door de overheid in Belgrado. Tegelijkertijd
stijgen ook de aanvragen van Russen (en vooral Tsjetsjenen) explosief (verzesvoudigd tussen
1998 en 1999 en verdubbeld tussen 1999 en 2000) bij het uitbreken van de tweede oorlog in
Tsjetsjenië. Nog in diezelfde periode dienen ook Congolezen (D.R.C.) en Rwandezen steeds
meer asielaanvragen in en ook hier gaat dit gepaard met een belangrijk politiek keerpunt. De
regering in Kinshasa verliest op dat ogenblik immers de controle over het oosten van het land,
dat in handen komt van rebellen die de steun krijgen van de regering in Kigali. Die is op haar
beurt niet gelukkig met het feit dat Congo onderdak verleent aan de Hutu-milities.
De stabiliteit van het aantal erkenningen tijdens de tweede asielcrisis van 1998 tot 2001 is niet
enkel afhankelijk van het aantal gegronde aanvragen, de internationale situatie brengt immers
stromen op gang die niet anders bekeken kunnen worden als een vlucht voor grote crisissen.
Deze stabiliteit van de erkenningen dient dus – gedeeltelijk – toegekend te worden aan zowel
een tendens naar een grondigere onderzoeksprocedure, alsook aan de ontrading van een aantal
aanvragers (die gegronde of ongegronde redenen hebben om asiel aan te vragen). Sommige
aanvragers profiteren van de algemene crisis van het asielsysteem, tegelijk zijn er echter ook
personen die crisissen ontvluchten en hoegenaamd geen economische migranten zijn. Onze
erkenningpercentages per cohort kunnen per nationaliteit worden berekend (Figuur 3.15).
Daaruit blijkt dat de erkenningspercentages voor bepaalde nationaliteiten – onder andere de
Congolezen die zowat de meeste aanvragen indienen – sterk daalden hoewel het totale aantal
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aanvragen steeg. In het geval van de Congolezen is de evolutie heel interessant om volgen. In
tegenstelling tot veel andere groepen asielzoekers stijgt het aantal asielaanvragers uit de
D.R.C. tussen 1999 en 2000 immers niet. Zo worden de Congolezen (die één voorbeeld
vormen naast zovele andere) bestraft door de stijging van het aantal aanvragers van andere
nationaliteiten (die ongegrond kunnen zijn), terwijl hun aantal net stabiel blijft en de situatie
in hun land niet wezenlijk is veranderd. Wanneer het aantal aanvragen evenwel afneemt,
stijgen de erkenningpercentages opnieuw maar op niveaus die veel lager liggen dan tijdens de
periodes vóór de crisis (Figuur 3.15).
Figuur 3.15. Gecumuleerde erkenningpercentages (in %) voor de Congolezen
volgens het jaar van de indiening van de aanvraag en de duur van de procedure
(in jaren sinds de indiening van de aanvraag)
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Na een fase met een heel lichte stijging tussen 2001 en 2003 neemt het aantal erkenningen
tussen 2004 en 2005 fors toe (Figuur 3.16). De sterke stijging is vooral te wijten aan het grote
aantal erkenningen van Tsjetsjeense vluchtelingen met de Russische nationaliteit. De Dienst
Vreemdelingenzaken schat hun aantal in 2004 op 700 en in 2005 op ongeveer 1.660 (ofwel
45% van de erkenningen dat jaar). Zoals we al hebben onderstreept, hangt de stijging van het
aantal erkenningen ook samen met het toenemende belang dat de Tsjetsjeense asielaanvragers
innemen en de volledig gewijzigde verwerking van deze dossiers. Tot 2002 werden ze slechts
heel zelden erkend (erkenningpercentage bijna onbestaande na 3 jaar van de Russische
asielaanvragers die in 1999 waren aangekomen, tot 2 jaar voor zij die in 2000 aangekomen,
tot 1 jaar voor zij die in 2001 zijn aangekomen …, Figuur 3.17). In 2003 doet er zich een
ommekeer voor en het erkenningpercentage van de Tsjetsjenen gaat pijlsnel omhoog (zo
wordt 40% van de Tsjetsjenen die in 2003 zijn aangekomen na 2 jaar verblijf erkend, wat een
nieuw record betekent cfr. Figuur 3.17). Men stelt eveneens vast dat er een snellere
behandeling van de recent ingediende aanvragen plaatsvindt, hetgeen zichtbaar wordt door
een verhoging van het erkenningsprecentage in het jaar van de indiening van de aanvraag én
het jaar dat hier direct op volgt. De plaats die vluchtelingen vanuit Rusland bij de erkenning
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innemen is ongetwijfeld een van de meest opvallende evoluties uit het midden van de jaren
2000.
Figuur 3.16. Evolutie van het aantal positieve beslissingen volgens het soort bescherming,
1999-2010
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Figuur 3.17. Gecumuleerde erkenningpercentages (in %) van de Russische asielaanvragers
volgens het jaar van de indiening van de aanvraag en de duur van de procedure (in jaren sinds
de indiening van de aanvraag)
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Sinds de tweede helft van de jaren 2000 is de analyse van de positieve beslissingen vrij
complex. In 2006 daalt het aantal positieve beslissingen sterk omdat er minder Russische
vluchtelingen worden erkend. In 2007 stijgt het aantal positieve beslissingen opnieuw tot
ongeveer 2.600. Dit is vooral een gevolg van de hervorming van de asielprocedure; in
werkelijkheid neemt het aantal positieve beslissingen niet toe. In 2006 wordt immers voor het
eerst beslist om subsidiaire bescherming te verlenen (de eerste beslissingen om dit soort
bescherming te verlenen dateren van oktober 2006). Eind 2006 en begin 2007 wordt zo een
forse inhaalbeweging gemaakt, wat de toename van de positieve beslissingen in 2007
verklaart (Figuur 3.16). In 2008 en 2009 blijft het aantal positieve beslissingen om
subsidiaire bescherming te verlenen stabiel (ongeveer 500 positieve beslissingen). Vanaf
2010 neemt dat aantal opnieuw toe en worden er ongeveer 800 beslissingen genomen om
subsidiaire bescherming te verlenen. Sindsdien beïnvloedt de toekenning van het
vluchtelingenstatuut de stijging van het aantal positieve beslissingen in 2008 en de lichte
dalingen in 2009. De toename van het aantal subsidiaire beschermingen verklaart grotendeels
de stijging van het aantal positieve beslissingen in 2010 (Figuur 3.16).
We vatten alles nog even kort samen: tot 2008 worden de Russen het meest erkend als
vluchteling in België. Sinds 2006 daalt hun erkenningspercentage jaar na jaar ten voordele
van nieuwe nationaliteitsgroepen.
In 2009 worden de Russen bijgebeend door de Irakezen in de lijst van nationaliteiten dat het
vaakst het vluchtelingenstatuut krijgt. Sinds de invoering van het subsidiaire
beschermingsstatuut in 2006 zijn het de Irakezen die veruit het meest genieten van dit soort
bescherming (56 % van alle subsidiaire beschermingen die tussen 2008 en 2010 zijn
verleend). Ze worden op ruime afstand gevolgd door de Afghanen (28 % van alle subsidiaire
beschermingen die tussen 2008 en 2010 zijn verleend). Als we rekening houden met
subsidiaire bescherming zijn het in 2009 de Irakezen die het vaakst van een internationale
bescherming genieten (20 % van de positieve beslissingen). Ze worden op ruime afstand
gevolgd door de Russen (10 % van de positieve beslissingen).
In 2010 voeren de Afghanen en Guinëers de lijst aan van nationaliteiten die het
vluchtelingenstatuut genieten in het kader van het Verdrag van Genève (figuur 3.18). Als we
echter rekening houden met de subsidiaire beschermingen die in 53 % van de gevallen aan
Irakezen wordt verleend, geniet deze nationaliteitsgroep het meest van internationale
beschermingsmaatregelen (vluchtelingenstatuut en subsidiaire bescherming). In vergelijking
met 2009 stellen we een verdubbeling vast in het toekennen van het internationaal
beschermingsstatuut aan de Afghanen, een stijging van 44% bij de Guinëers en een stijging
van 20% in het aantal van deze beschermingen toegekend aan de Irakezen. De vaststelling
dringt zich op dat het gaat om mensen die afkomstig zijn uit landen waar de politieke situatie
of de bescherming van bepaalde minderheden de laatste maanden niet verbeterd is.
De erkenningspercentages per cohorte voor de asielzoekers die in 2008 toekomen, kunnen we
vergelijken met de herkomst van die asielzoekers. We stellen vast dat 35 % van de Guinëers
en 30 % van de Irakezen twee jaar na het indienen van hun aanvraag al als vluchteling zijn
erkend (figuur 3.19.A). In het geval van de Irakezen geniet nog eens 30 % na twee jaar van
subsidiaire bescherming, zodat iets meer dan 60% van de Irakezen die in 2008 naar België
zijn gekomen, internationale bescherming geniet (figuur 3.19.B). Na twee jaar zijn slechts 14
% van de Afghanen als vluchteling erkend, maar aan nog eens 22 % is subsidiaire
bescherming verleend. Iets verderop in de lijst vinden we de Kameroeners en de Syriërs terug:
na twee jaar procederen is iets meer dan een kwart van hen erkend.
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Figuur. 3.19 Gecumuleerd erkenningspercentage (in %) van in 2008 toegekomen asielzoekers
volgens nationaliteit en duur van de procedure (in maanden vanaf het indienen van de
aanvraag)
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B. Erkenning van subsidiaire bescherming
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3.6. De vluchtelingen

Het aantal asielaanvragers is hoog en het aantal erkenningen niet te onderschatten, het aantal
vluchtelingen dat in het land verblijft is relatief beperkt (15.818 personen op 1 januari 2008)
en dit vooral omwille van drie redenen: het aantal personen dat jaarlijks als vluchteling wordt
erkend is laag (niet meer dan enkele duizenden); bepaalde vluchtelingen kiezen ervoor om
terug naar hun land van herkomst terug te keren zodra de situatie dit mogelijk maakt. Indien
ze niet kunnen of wensen terug te keren, worden vluchtelingen relatief makkelijk Belg
(Perrin, 2001), o.m. dankzij de vereenvoudigde naturalisatie (na 2 jaar verblijf i.p.v. na de
gebruikelijke 3 jaar59).
Het aantal vluchtelingen dat in België bescherming geniet is tussen 1997 en 2003 sterk
gedaald (Figuur 3.20) om vanaf 2003 opnieuw te stijgen. De recente groei is makkelijk te
verklaren : het gaat vooral om de sterke stijging van het aantal erkenningen, o.m. van
‘Russische’ vluchtelingen. De daling van 1998 tot 2003 is veel complexer.
Deze daling valt gedeeltelijk te verklaren door de daling van het aantal erkenningen van 1998
tot 2001 en een lichte verhoging van het terugkeercijfer in 1997 en 1998. Het grootste deel
van deze daling valt echter te verklaren door de stijging in het aantal vluchtelingen dat Belg
wordt. Deze stijging zien we zowel in 1997 en 1998, als vanaf 2000 wanneer de verblijfsduur,
die als minimumduur geldt om een naturalisatieverzoek te kunnen indienen, verminderd
wordt voor vluchtelingen (van 3 naar 2 jaar verblijf). Naast de erkenning tot het
vluchtelingenstatuut, vormen de nationaliteitswijzigingen (voor de vluchtelingen zelfs nog
meer dan bij de andere vreemdelingen) de voornaamste motor achter de demografische
evolutie van deze groep. Deze twee elementen zijn zelfs veel meer bepalend dan de terugkeer
en de overlijdens.
Tussen 1997 en 2003 werd het aantal vluchtelingen dat Belg is geworden (Figuur 3.21) veel
groter dan het aantal erkenningen van het statuut van vluchteling (Figuur 3.16). Dit verklaart
zowel de daling van het totale aantal van de erkende vluchtelingenpopulatie als de stijging in
de erkende vluchtelingenpopulatie die Belg zijn geworden (figuur 3.20). Het bruto cijfer voor
de nationaliteitsverkrijging (verhouding tussen het aantal verkrijgingen en het aantal
vluchtelingen dat tijdens een jaar aanwezig is) weegt niet op tegen dat wat voor
vreemdelingen wordt vastgesteld. Tijdens de jaren 2000-2001, toen er zich nieuwe
mogelijkheden aandienden om de Belgische nationaliteit te verwerven, werd 30 à 40% van de
vluchtelingen jaarlijks Belg. Het percentage van de nationaliteitsverkrijging is vervolgens
weer gedaald door de grotendeels vernieuwde vluchtelingenpopulatie, die steeds meer net
gearriveerde vluchtelingen telt, die nog geen aanspraak op naturalisatie kunnen maken. In
2007 wordt nog altijd iets minder dan een vierde (23%) van de vluchtelingen Belg, wat nog
altijd een behoorlijk hoog aantal is. De uitleg van het fenomeen is complex. Enerzijds zijn de
wettelijke mogelijkheden voor het verwerven (en in het bijzonder de naturalisatie) minder
streng, anderzijds zijn de motiveringen ongetwijfeld pregnanter voor de vluchtelingen die per
definitie niet op de bescherming van hun staat van herkomst kunnen terugvallen.
Op 1 januari 2008 behoren er maar 15.818 vluchtelingen tot de wettelijke populatie in ons
land als we uitgaan van de historiek van het nationale register. Maar we schatten dat er iets
meer dan 40.000 andere personen dat statuut in het verleden hebben gehad. Begin 2008 tellen
59

Voor 1999, na 3 jaar in plaats van de gebruikelijke 5 jaar.
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we in totaal iets meer dan 56.000 mensen die dit statuut hebben of in het verleden hebben
gehad. (dit cijfer is wellicht niet echt nauwkeurig gelet op het voorlopige karakter van het
onderzoek). Hoewel de cijfers die de AD-SEI sinds 2008 publiceert geen informatie meer
bevatten over de vluchtelingenpopulatie, schatten we dat er tussen 2008 en 2010 6.600
personen als vluchteling zijn erkend. Met deze erkenningen kunnen we voor het begin van het
jaar 2011 schattingen maken van iets meer dan 60.000 vluchtelingen of Belgen dit statuut
hebben gehad.60
Figuur 3.20. Evolutie van het aantal vluchtelingen en ex-vluchtelingen met verblijfplaats
in België, 1991-2008
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Deze raming gaat uit van de populatie vluchtelingen of Belgen die begin 2008 dit statuut hadden. Daaraan
voegen we de 6.600 erkenningen toe die tussen 2008 en 2010 werden verleend (met andere woorden 56.000 +
6.600 personen). Hierbij mogen we ook niet uit het oog verliezen dat een deel van deze populatie kan overlijden
of het land verlaten. Daarom schatten we dat er iets meer dan 60.000 mensen in België verblijven die het statuut
van vluchteling hebben of hebben gehad.
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Figuur 3.21. Evolutie van het aantal vluchtelingen dat de Belgische nationaliteit heeft
verworven en van het brutopercentage in de nationaliteitsverwerving
(aantal vluchtelingen dat Belg is geworden / aantal vluchtelingen op dit ogenblik),
1991-2007
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Door de groep Belgen door verwerving te onderscheiden van de andere nationaliteitsgroepen
krijgen we een beeld van de impact van de oudere asielstromen. Een voorbeeld: door louter af
te gaan op het aantal vluchtelingen of ex-vluchtelingen, zijn de Turken een groep als alle
andere. Maar als we rekening houden met de vluchtelingen die Belg geworden zijn, worden
de Turken met voorsprong de grootste groep ex-vluchtelingen. Hetzelfde geldt voor de
Congolezen (D.R.C.): het aantal Congolese vluchtelingen is niet groot, maar het aantal Belgen
van Congolese afkomst die ooit het statuut van vluchteling hadden, is wel belangrijk. Dat
verklaart waarom de Congolezen de op een na grootste groep van vreemde afkomst zijn, die
als vluchteling naar België zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor verschillende, kleinere
groepen. Zo zijn er niet veel Albanese vluchtelingen in België, maar wel veel Belgen van
Albanese afkomst die in het verleden een vluchtelingenstatuut hadden. We kunnen hetzelfde
vaststellen voor de Chilenen, Cambodjanen, Iraniërs, Vietnamezen of Roemenen. Hoe dan
ook, het aantal personen die ooit het vluchtelingenstatuut hadden, is aanzienlijk, al blijkt dat
niet meteen uit de officiële statistieken omdat heel veel mensen snel de Belgische nationaliteit
hebben verworven.
Omgekeerd stellen we vast dat maar 3% van de Russen op 1 januari 2006 de Belgische
nationaliteit had. Dat feit kan worden verklaard door het feit dat zij pas in latere jaren erkend
werden (in se van 2005 tot 2007). Het is niet uitgesloten dat het aantal Belgen onder de
Russische vluchtelingen sinds 1 januari 2006 is toegenomen. Inderdaad, het aantal nieuwe
Belgen van Russische herkomst is tussen 2006 en 2007 verdrievoudigd van 487 tot 1.533
verwervingen. In 2008 en 2009 hebben respectievelijk 2.599 en 1.647 Russen de Belgische
nationaliteit verworven.
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Inlichtingen over deze uitgeprocedeerde asielzoekers zijn niet waardeloos maar wel heel
verspreid en ze hebben enkel op een beperkt deel van de bewuste bevolking betrekking. Bij
gebrek aan een globale opvolging weten we uiteindelijk dus amper waar ze terechtkomen.
Over de gedwongen verwijdering bijvoorbeeld weten we al iets meer omdat die per definitie
sterk door de administratie wordt omkaderd. Zo beschikken we over gegevens waaruit blijkt
dat de omvang van de gedwongen verwijderingen van ex-asielaanvragers relatief beperkt is,
t.o.v. de omvang van het aantal asielaanvragers van wie de aanvraag werd verworpen. Bij de
gedwongen verwijderingen van ex-asielaanvragers gaat het jaarlijks om niet meer dan 1.000
tot 2.000 personen, terwijl jaarlijks 15.000 tot 20.000 personen hun aanvraag wordt
verworpen. Het berekenen van een statistische indicator van de gedwongen verwijderingen is
moeilijk omdat de bevolking die aan het risico is blootgesteld niet kan worden berekend (we
kennen de omvang van de vrijwillige terugkeerders die niet omkaderd worden niet). We
kunnen evenwel een poging doen om een percentage te berekenen dat het aantal
verwijderingen met het aantal negatieve eindbeslissingen in verband brengt. Dit percentage is
vertekend; we weten immers niet exact hoeveel personen vrijwillig en zonder begeleiding
terugkeren en tussen de negatieve beslissing en de verwijdering zit er soms veel tijd (zij die
het ene jaar worden verwijderd zijn vaak diegene die de vorige jaren worden afgewezen).
Toch kunnen we bij gebrek aan gegevens niet verder gaan. Om deze bias te beperken, hebben
we het percentage over de 5 laatste jaren berekend. Dit bedraagt zo’n 11,6 %, wat betekent dat
met deze dwangmaatregelen niet meer dan ongeveer 11,6 % van de uitgeprocedeerden tijdens
de laatste 5 jaar kon worden verwijderd. De evolutie van dit percentage is moeilijk op te
volgen, het aantal verwijderingen van ex-asielzoekers evolueert immers van jaar tot jaar
willekeurig. De verwijderingvoorwaarden zijn duidelijker. De meeste personen verbleven op
het ogenblik van de verwijdering in het land (er is dus sprake van een repatriëring). Personen
wiens aanvraag aan de grens wordt onderzocht en verworpen, en die vervolgens worden
teruggestuurd zijn niet zo hoog, ook al krijgt dit soort gevallen vaak veel aandacht. (Figuur
3.22).
De problematiek van de verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers ligt gevoelig. Toch
gaat het bij die verwijderingen om niet meer dan 1.000 tot 2.000 personen per jaar, ze zijn dus
niet relevant voor het globale lot van de uitgeprocedeerden die tussen de 15.000 en 20.000
personen uitmaken per jaar. Om daar dieper op in te gaan moet een meer algemene
statistische monitoring van de uitgeprocedeerde asielaanvragers worden ingevoerd. Ondanks
de moeilijkheden, zou men de geregulariseerden op basis van het uitreiken van een
verblijfsbewijs kunnen identificeren. (Perrin en Poulain, 2006b). Of meer in het algemeen,
zou men statistische tools kunnen ontwikkelen waarmee men zou kunnen opvolgen wat er van
de verschillende cohorten asielaanvragers wordt.

99

Figuur 3.22 Evolutie van het aantal gedwongen verwijderingen van uitgeprocedeerde
asielaanvragers (repatriëringen van de oud-aanvragers op het grondgebied en terugdrijvingen
aan de grens)
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3.8. Gedeeltelijke conclusie van een bewogen geschiedenis

De evolutie van het aantal asielaanvragers was de laatste twintig jaar heel bewogen. Het
aantal aanvragen is intussen weer stabiel op een niveau dat hoger is dan dat in de jaren 1980,
maar relatief laag in vergelijking met de twee Belgische historische pieken in 1993 en 2000.
In tegenstelling tot vele clichés zijn asielaanvragers geen migranten zoals de anderen, die hier
enkel in België vertoeven omwille van de economische situatie in hun land van herkomst.
Ook al beantwoorden ze niet altijd aan de wettelijke definities van ‘vluchteling’, toch kunnen
we er niet omheen dat ze heel vaak uit regio’s in de wereld komen die door instabiliteit of
geweld waren getroffen of het nog altijd zijn (Congo, Rusland, en o.m. Tsjetsjenië, Irak,
Afghanistan, Iran…) en het is dus fout er enkel “economische migranten”van te maken. Er
zijn er ongetwijfeld die valse aanvragen indienen maar dit betekent daarom niet dat we alle
asielaanvragers als fraudeurs moeten bestempelen. Daarom is het heel moeilijk om een
nauwkeurige lijn te trekken tussen de economische migranten en de migranten die op
internationale bescherming rekenen.
De onderzoeksprocedure is al heel snel vastgelopen door het stijgende aantal aanvragen eind
van de jaren 1990. Dankzij de hervorming van de dossierbeheersystemens en de vermindering
van het aantal aanvragen begin jaren 2000 kon de achterstand worden ingelopen en het aantal
aanvragen dat op een beslissing wachtte worden beperkt. Deze versnelde procedure en het
verkorten van de behandelingstermijnen van de dossiers zijn de laatste jaren ongetwijfeld een
serieuze vooruitgang geweest. De stijging van het aantal aanvragen sinds 2008 heeft er echter
voor gezorgd dat die achterstand opnieuw lichtjes is opgelopen, maar die is in niets
vergelijkbaar met de achterstand na de tweede asielcrisis tussen 1998 en 2001.
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De crisis en hervorming van de onderzoeksprocedure voor asielaanvragen, hebben een
aanzienlijke invloed op het erkenningpercentage gehad. Tijdens de periode waarin het
systeem was overbelast (van 1998 tot 2000), is het erkenningpercentage per cohorte sterk
gedaald, zelfs voor groepen waarvoor het aantal aanvragen niet is gestegen en die uit een
stabiel land afkomstig zijn. Door de verkorting van de behandelingstermijn van de aanvragen
en het teruglopen van het aantal aanvragen tot in 2008, is het erkenningspercentage gestegen.
De hervorming van de procedure in 2006 had twee grote gevolgen: de inkorting van de
erkenningstermijn voor het vluchtelingenstatuut en de toename van de erkenningspercentages
voor asielzoekers die in België zijn toegekomen tijdens de periode waarin het aantal
aanvragen daalde (tussen 2006 en 2008). Een ander gevolg was de invoering van de
subsidiaire bescherming waardoor Irakezen, Afghanen en in mindere mate Somaliërs van een
bijkomende internationale bescherming konden genieten. We wijzen erop dat de invoering
van de subsidiaire bescherming niet tot een daling van het aantal erkende vluchtelingen heeft
geleid. Tijdens de periode waarin het aantal aanvragen daalde (tussen 2006 en 2008) zagen we
het aantal erkenningen tot vluchteling zelfs toenemen.
Sedert het hogere aantal ingediende asielaanvragen vanaf 2008 is het erkenningspercentage
van asielzoekers die sindsdien in België zijn toegekomen, in zekere mate gedaald tijdens de
eerste maanden na hun aankomst. Het is echter nog te vroeg om de echte impact van deze
verhoogde instroom op het erkenningspercentage in te schatten, daar deze cohorten van
nieuwe asielzoekers op langere termijn opgevolgd moeten worden.
Algemeen valt een stijging van het gemiddelde erkenningpercentage niet te ontkennen.
Enerzijds is het aantal weigeringen tot erkenning na een piek te hebben bereikt op het
ogenblik van de massale instroom van asielaanvragers eind jaren 1990, gevoelig gedaald, om
sinds de toename van het aantal aanvragen in 2008 opnieuw lichtjes te stijgen. Anderzijds is
het aantal erkenningen tegelijkertijd relatief sterk gestegen in 2005, vooral door de
aanwezigheid van Russische asielaanvragers die op de vlucht waren voor het Tsjetsjeense
conflict. Zo waren de Russische vluchtelingen goed voor 45% van de in 2005 erkende
vluchtelingen. Tussen 2006 en 2010 waren de positieve beslissingen vooral voor nieuwe
nationaliteitsgroepen weggelegd zoals Irakezen, Afghanen en Guineërs. Andere, meer
traditionele groepe asielzoekers zoals Russen, Congolezen, Chinezen, Iraniërs en Rwandezen
blijven genieten van bescherming door de Belgische overheid.
Het aantal erkende vluchtelingen dat in België verblijft, blijft redelijk beperkt (iets meer dan
15.818 personen op 1 januari 2008) ook al stijgt het de laatste jaren licht. Het aantal
weigeringen van erkenning van het statuut van vluchteling ligt nog steeds een stuk hoger dan
het aantal erkenningen. Bovendien vergeet men soms dat bepaalde vluchtelingen opnieuw
vertrekken. De vluchtelingen krijgen trouwens heel vaak de Belgische nationaliteit wegens de
vereenvoudigde procedure waar ze gebruik van kunnen maken maar ook om zich er van te
verzekeren dat ze de bescherming van een statuut (terug) krijgen waarmee ze verder legaal in
België kunnen blijven en/of niet het risico lopen naar hun land van herkomst te worden
teruggestuurd en/of tijdelijk naar hun land van herkomst kunnen terugkeren met de zekerheid
naar België te mogen terugkeren.
Het lot van de uitgeprocedeerden, waaruit de meerderheid van de aanvragers bestaat, is
moeilijker na te gaan. De situatie van die personen maakt hun opvolging moeilijk. Ook al
bestaan er gegevens, een echte opvolging bestaat er niet. Een beperkt deel van de
uitgeprocedeerden wordt uitgewezen. Een ander deel zal uiteindelijk een verblijfstitel
ontvangen op een andere grond dan via de asielprocedure. Een deel verblijft onwettig in
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België. Een aantal keert ongetwijfeld op eigen middelen terug naar hun land van herkomst.
Met uitzondering van de gedwongen verwijderingen, blijven objectieve gegevens echter heel
beperkt en zijn ze enkel nuttig om hypotheses te formuleren.
Daar de asielproblematiek vandaag centraal staat om de evolutie van de migraties naar België
te begrijpen, komt het er voornamelijk op aan het fenomeen exact in te schatten. De meeste
vluchtelingen wonen immers in het zuidelijk halfrond, daar waar de meest gewelddadige
conflicten van deze tijd worden uitgevochten. Asiel is slechts een van de componenten van de
migratiestromen richting België en vertegenwoordigt hierbij slechts een minderheid van de
migranten.
Er valt uiteraard nog heel wat over de asielaanvragers, vluchtelingen en de procedure te leren.
Om over betrouwbare referentiepunten te beschikken en niet langer in ongegronde
vooroordelen te vervallen, zou het opstellen en toepassen van betrouwbare statistieken een
reflex moeten worden. Cijfers betekenen uiteraard niet dat we niet langer moeten nadenken.
Wel integendeel, de diepere betekenis ervan en de mogelijke biassen moeten worden
bestudeerd en een fijnere sociologische en politieke analyse dringt zich op. Kennis van
bepaalde statistische basisgegevens zou evenwel nuttig zijn om een analyse van de realiteit te
maken en te vermijden in meningen te vervallen die op het eerste zicht op het gezond verstand
zijn gebaseerd maar die in feite ongegrond zijn.
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4.

De vreemde bevolking (in wettig verblijf) en haar kenmerken (stock)

Het klassieke discours verwart vaak de bevolking van vreemde nationaliteit (personen die niet
de Belgische nationaliteit hebben) en de bevolking van vreemde afkomst, twee categorieën
die de statistiek niet door mekaar mag halen. Beide onderzoeksgroepen zijn bovendien zeker
even interessant om onderzoek naar te voeren: voor vreemdelingen geldt een specifiek recht
(het vreemdelingrecht) en de kennis van deze populatie is uiterst belangrijk in het kader van
het migratiebeleid van ons land; tot de bevolking van vreemde afkomst behoren zowel
vreemdelingen als Belgen afkomstig uit de immigratie; deze populatie staat centraal in het
beleid van integratie en bestrijding van allerlei vormen van discriminatie op grond van
afkomst.
Over het algemeen worden het aantal vreemdelingen en de evolutie ervan slecht ingeschat,
ondanks de schijnbaar eenvoudige thematiek. Tot vandaag leeft het gevoel immers dat de
buitenlandse aanwezigheid sterk groeit, terwijl het aantal vreemdelingen in de praktijk al heel
wat jaren stagneert. Zo krijgt de niet-Europese bevolking binnen de vreemde bevolking veel
aandacht, hoewel we vaststellen dat in vergelijking met de meeste andere Europese landen,
die in België eerder beperkt is.
In dit hoofdstuk onderzoeken we de fenomenen die deze verwarring in stand houden.

4.1.

Een vreemde bevolking die stagneert als gevolg van de veranderingen van
nationaliteit

4.1.1. Een stagnerende bevolking
Op basis van de gegevens van tellingen kunnen we de evolutie volgen van het aantal
vreemdelingen in België tijdens de vorige eeuw. We onderscheiden min of meer drie fasen
(Figuur 4.1).
Tijdens de hele eerste helft van de 20ste eeuw steeg het aantal vreemdelingen duidelijk en
constant, de onderbreking in beide wereldoorlogen buiten beschouwing gelaten. Hun aantal
steeg van 171.000 in 1890 tot 368.000 in 1948, d.i. meer dan het dubbele.
Ondanks deze sterke initiële groei versnelde de toename van de vreemde bevolking nog in de
jaren 1950 en vervolgens nog meer in de jaren 1960 en 1970. De duidelijke stijging tijdens de
‘dertig glorieuze jaren’ was het resultaat van de ontwikkeling van een sterke
arbeidsimmigratie vanuit Zuid-Europa op het einde van de jaren 1940 en 1950 en vervolgens
van de ontwikkeling van een migratiestroom uit Marokko en Turkije in de jaren 1960 en
1970.
Ondanks het officiële einde van de arbeidsimmigratie in 1974 en de afname van de tijdelijke
migratiestromen op het einde van de jaren 1970, bleef het aantal vreemdelingen groeien tot in
1980. Vanaf 1981 was de evolutie van het aantal vreemdelingen iets meer dan twintig jaar
lang onderhevig aan een grotere onzekerheid. Vanaf voornoemde datum immers wisselde de
vreemde bevolking fasen van beperkte groei af met plotse fasen van afname. Zo waren er
904.000 vreemdelingen op 1 januari 1981 terwijl er op 1 januari 1986 en op 1 januari 2002
nog slechts 846.000 werden geteld (figuur. 4.2). In detail bekeken, stagneert de vreemde
bevolking van 1981 tot 1984, daalt ze sterk in 1985, groeit ze opnieuw van 1986 tot 1991,
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daalt zee licht vanaaf 1992 enn sterk vanaaf 2000, allvorens opnnieuw te grroeien vanaaf 2003.
Sindsdieen startte een nieuwe groeifasee die uitm
mondt in eeen historiscch hoogtepunt met
1.057.6666 vreemddelingen opp 1 januarii 2010. Deze recentee groei vaan de buiteenlandse
bevolkinng lijkt te breken
b
met de veeleer aarzelende ontwikkeliingen die de afgelopenn 30 jaar
plaatsvoonden.
w de afgelopen 30 jaaar vaststellenn, is des te moeilijker te
t vatten
Deze aaarzelende evvolutie die we
omdat, zoals eerdeer al gezien (zie 2.), dee vreemde im
mmigratiesttromen nag
genoeg consstant zijn
o het ogeenblik waaarop het
toegenoomen sindss het middden van dee jaren 19980. Net op
migratieesaldo opnieuw positiief is geworden, is de
d vreemdee populatiee echter heet meest
afgenom
men. Bijgevvolg moetenn we in onzze analyse alle
a componnenten van de evolutiee van de
vreemdee bevolking onderzoeeken: immiigraties en emigratiess, geboortes en sterfggevallen,
verwervven en verlliezen van de Belgischhe nationaliteit. Onderrzoek naar deze verscchillende
verandeeringen bij de vreemdde bevolking moet onss ook inziccht verschaffen in de redenen
achter dde aanhoudeende groei van
v het aanttal vreemdelingen sindss de jaren 2000.
h aantal en de verhouuding vreem
mdelingen (iin %) in Bellgië
Figguur 4.1. Evvolutie van het
1890-20100

Broonnen: Volkkstellingen en
e RR - AD
DSEI
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Figuur 4.2.
4 Evolutiie van het aaantal vreem
mdelingen inn België, 1975-2010

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkkingsregisteers – ADSE
EI

4
4.1.2.
Com
mponenten van de parradoxale evvolutie van de vreemd
de bevolkin
ng
44.1.2.1. Een
n groeiend migratiesald
m
do
h midden van de jarren 2000
Hoewell het aantall vreemdelingen tussenn de jaren 1980 en het
stagneerrt en afneemt, blijft het
h aantal im
mmigraties van vreem
mdelingen inn diezelfde periode
voortduurend toenem
men (zie hooofdstuk 2). Verder is het niveau van wettellijke immiggratie dat
onlangss werd bereeikt historisch hoog, ondanks het
h gevoerdde migratiebbeleid dat officieel
restrictief is. De evolutie
e
op het vlak van
v gezinshhereniging en
e de toenaame van heet aantal
h voornem
men om heet aantal
asielzoeekers in dee jaren 19990 gingen inderdaad in tegen het
binnenkkomers te beperken.
b
A
Anderzijds
is
i het aantaal wettig veerblijvende vreemdelinngen die
beslisseen het land te
t verlaten, met name om
o naar hunn land van herkomst
h
terug te kerenn, niet in
dezelfdee mate toeggenomen alls het aantaal immigratties van vreeemdelingen
n. Dat is zeker
z
het
gevolg van de nog
n
steeds grote verschillen inn levensstanndaard tussen Belgiëë en de
herkom
mstlanden van
v
de immigrante
i
en. Het bewijst
b
oook dat sommige
s
v
vreemde
bevolkinngsgroepenn hier ingew
worteld raken. Misschien moetenn we hierin ook een averechts
a
effect ziien: de strikkte beperkinngen van de mogelijkheeden om hett land binneen te komenn kunnen
sommiggen ervan weerhouden
w
om terug tee keren.
mmigratie enn anderzijdss een beperrkte en staggnerende
Met eneerzijds een hoge en grroeiende im
emigrattie, komt men
m tot eenn hoog miggratiesaldo dat blijft stijgen.
s
Meen zou dus moeten
verwachhten dat de vreemde bevolkingg groter woordt, maar dat is nieet wat we hebben
vastgestteld gedurennde in de decennia
d
vann 1980 en 1990.
1
Natuuurlijk moeteen we dan aandacht
a
hebben voor de an
ndere compoonenten vann de evoluttie van de vreemde
v
beevolking: geeboortes,
wijzigingen.
sterfgevvallen en naationaliteitsw
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4.1.2.2.Een afnemend maar nog steeds positief natuurlijk saldo
Hoewel men er vaak van uitgaat dat vreemdelingen veel kinderen hebben, is het aantal
geboortes van vreemdelingen in België sinds 1985 sterk gedaald (Figuur 4.3). De
belangrijkste oorzaak van dit fenomeen is niet zozeer de verminderde vruchtbaarheid van
vreemde vrouwen, maar de hervormingen van de Belgische nationaliteitswetgeving waardoor
steeds meer kinderen van vreemde ouders van bij hun geboorte de Belgische nationaliteit
krijgen. Deze impact van de wetgeving vertaalt zich duidelijk in de inwerkingtreding van de
hervorming inzake de regels voor het toekennen van de Belgische nationaliteit, vooral in 1985
en 1992 (Figuur 4.3). Vanaf 1985 krijgen kinderen van een Belgische moeder en een vreemde
vader de Belgische nationaliteit, terwijl ze tot 1984 als vreemdelingen werden beschouwd.
Vanaf 1992 krijgen de in België geboren kinderen van vreemde ouders die zelf ook in België
geboren zijn (de zogenaamde kinderen van de ‘derde generatie’) de Belgische nationaliteit bij
de geboorte en deze mogelijkheid bestaat ook voor de kinderen van geïmmigreerde ouders die
al ten minste tien jaar in het Rijk verblijven. Na elke hervorming is er een sterke daling van
het aantal geboortes van vreemdelingen. Sinds 2003 stellen we echter een duidelijke stijging
van het aantal geboorten van vreemdelingen vast. Dat fenomeen heeft ongetwijfeld te maken
met het grotere aantal vreemdelingen, maar wellicht ook met een betere registratie van de
bewegingen door de ADSEI61.
Ondanks deze daling van de geboortes van vreemdelingen in de loop van de jaren 1980 en
1990, zijn er nog altijd meer geboortes dan sterfgevallen van vreemdelingen. Het aantal
sterfgevallen stijgt beetje bij beetje naarmate de vreemde bevolking ouder wordt; deze stijging
verloopt echter vrij traag in vergelijking met de evolutie van de geboortes. Al bij al blijft het
natuurlijk saldo van de vreemde bevolking positief en neemt het sinds 2003 zelfs lichtjes toe.
De vreemde bevolking blijft groeien als gevolg van een overschot van het aantal geboortes ten
opzichte van het aantal sterfgevallen, maar deze natuurlijke groei verklaart slechts een klein
deel van de evolutie van de vreemde bevolking. Met de vreemde bevolking worden we dus
geconfronteerd met een vrij atypische situatie: het migratiesaldo is positief en groeit sinds het
begin van de jaren 1980; het natuurlijk saldo is positief (gebleven). Tussen het begin van de
jaren 1980 en het midden van de jaren 2000 maakt de vreemde bevolking enkele periodes van
stilstand en achteruitgang door.

61

Volgens de AD-SEI heeft de opvallende stijging van het aantal geregistreerde geboorten in 2008 (ten opzichte
van 2007) te maken met een betere registratie van de bewegingen. Dit betekent dat de geboorten van
vreemdelingen voor 2008 wellicht werden onderschat.

106

Figuur 4.3. Evolutie van het aantal geboortes en sterfgevallen van vreemdelingen62, 19702009
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4..1.2.3. Een belangrijke component van de dynamiek: de nationaliteitswijzigingen
De voornaamste reden voor de vermindering of de stagnatie van de vreemde bevolking,
ondanks de dynamiek van het migratie- en natuurlijk saldo, is de sterke toename van het
aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit verwerft of toegewezen krijgt (Figuur
4.4).
Terwijl de nationaliteitswetgeving vrij restrictief was, hebben de wetshervormingen,
voornamelijk in 1984, 1991 en 2000 geleid tot plotse stijgingen van het aantal
nationaliteitswijzigingen door een inhaaleffect. Op langere termijn hebben deze
nationaliteitswijzigingen geleid tot een toename van het gemiddeld aantal vreemdelingen dat
Belg wordt. Als we ook rekening houden met het feit dat de hervormingen van de
nationaliteitswetgeving hebben geleid tot een daling van het aantal geboortes van
vreemdelingen, door het voor een aantal kinderen van vreemde ouders mogelijk te maken om
bij de geboorte de Belgische nationaliteit te verkrijgen, zijn de nationaliteitswetgeving en de
nieuwe mogelijkheden die het aan vreemdelingen biedt om Belg te worden, de belangrijkste
motor geworden voor de demografische dynamiek van de vreemde bevolking (Figuur 4.5). De
voorbije twintig jaar immers werden het migratie- en het natuurlijk saldo ruimschoots
gecompenseerd door de nationaliteitswijzigingen die leiden tot een globale nulstijging van de
vreemde bevolking. Sinds 2002 stellen we een gestage toename van de vreemde bevolking
vast. Een verklaring hiervoor moet vooral worden gezocht bij een almaar groter
migratiesaldo, bij de relatief kleine, maar positieve natuurlijke aangroei, en vooral bij een
stabilisering van het aantal nationaliteitswijzigingen (figuur 4.5).

62
Met geboorte van vreemdelingen bedoelen we het aantal, dat in België als vreemdelingen worden geboren,
ongeacht de nationaliteit van de ouders.
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o van de demograaf,
d
d
deze
vrij
Ook al behoort dit niet echt toot de opdracht van de statisticus of
m
natuuurlijk verdder wordenn onderzocht. We moeten zeeker de
unieke situatie moet
naliteitsverw
werving (ziie 5.) in
omstanddigheden van deze grrootschaligee beweging van nation
detail bestuderen. Ook
O moetenn we terugkkomen op de
d begrippen
n ‘vreemdellingen’ en ‘Belgen’
‘
(zie hooofdstuk 4.7). Laten we echter eeerst de grotte kenmerkeen van de vreemde beevolking
beschrijjven.
Figuur 4.4. Evolutiee van het aanntal vreemdeelingen dat dee Belgische nationaliteit
n
verwerft 19446-2009

Bronnen
n: Statistiscche jaarboek
ken van het Rijk en Rijjksregister - ADSEI
Fiiguur 4.5. Componente
C
en van de beeweging vann de vreemdde bevolkinng, 1962-20009

Brronnen: Bevvolkingsregiisters - ADS
SEI
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4.2. Een
E voorall Europese vreemde populatie
p
4.22.1.

Een onmiskenb
bare Europ
pese bevolk
king die zicch hernieuw
wt

p
in België Euroopees en affkomstig
In 2010 was het belangrijkste deel van dee vreemde populatie
4
Inderddaad, 58% van de
uit de 15 oude liidstaten vaan de EU (figuur 4.66 en tab. 4.2).
vreemdeelingen heeeft een naationaliteit van één van deze oude Liddstaten. Het aantal
vreemdeelingen datt afkomstigg is uit één van de 122 lidstaten die tussen 2004 en 20007 zijn
toegetreeden is belan
ngrijker gew
worden en is
i goed voorr 9% van dee vreemde populatie.
p
mengevat: tussen
t
20044 en 2010 nam
n
het aanndeel van dee vreemdeliingen afkom
mstig uit
Kort sam
de nieuw
we lidstatenn binnen de vreemde poopulatie toee van 2,8% naar
n 9% .
j
2010 goed voor 83.269
De Euroopese popullatie afkomstig uit niett-EU-landenn was op 1 januari
personeen of 8 % van
v de vreeemde populaatie. Het gaaat vooral om
o Turken (39.551 peersonen),
Russen (12.813) en personeen afkomsttig uit de gebieden van het voormalige
v
Serviëosovo. Dezee oververteggenwoordigging van Eurropeanen enn meer bepaald van
Montennegro en Ko
EU-ondderdanen in
n de vreem
mde populattie is het belangrijkste kenmerkk van de vreemde
v
populatiie in Belggië. Alleen in Luxem
mburg en Ierland
I
zijn
n EU-ondeerdanen eveen sterk
vertegennwoordigd in de vreem
mde populattie. Op 1 jaanuari 2010 bestond dee vreemde populatie
p
in Belgiië voor 68%
% uit onderrdanen van de EU27. In
I alle EU-27-landen samen
s
heefft slechts
38% vann de vreemdde populatiee de nationaaliteit van een EU-lidsttaat (figuur.. 4.7).
mde populatie volgens nationaliteit
n
t63, 1 januarri 2010
Figuuur 4.6. Sameenstelling vaan de vreem

Bronn
nen: RR – ADSEI
A

63

In tegeenstelling met de gegevens die de ADSE
EI gewoonlijk publiceert, ziijn de vluchtelingen niet affzonderlijk
ingedeeldd bij een ficctieve nationaliteit, maar worden ze meegeteld bij
b elke natioonaliteit of groep
g
van
nationalitteiten.
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Figuur 4.7. Europeeanen in de vreemde po
opulatie
vann de landenn van de Eurropese Uniee (EU27), 1 januari 2011064

B
Bron:
Eurosttat
Sinds het begin van
n de jaren 1980
1
neemtt de Italiaannse populatiie, die al heeel lang in België
B
is
gevestiggd, duidelijjk af. Ditt fenomeenn heeft weeinig gemeeen met de
d afname van de
emigrattiestromen als gevolgg van de ontwikkeliing in dezze gebiedeen na de Tweede
minderd, is hij niet
Wereldooorlog. Hooewel de innstroom vaan Italianenn in Belgiië is verm
stilgevaallen (Perrin
n en Poulaiin, 2002). Bovendien
B
zijn vrij weinig
w
Italiaanen naar hun
h land
teruggekkeerd, in teegenstelling met wat men
m had vooorzien: het positieve
p
salldo heeft ziich nooit
echt om
mgekeerd, maar
m
stagneeerde rond nuul. Indien de
d Italiaansee populatie afneemt, daan is dat
niet alleeen het gevvolg van steerfgevallen, maar ook – en vooral recentelijkk – van hett feit dat
Italianenn de Belgische nationaaliteit verweerven en de Belgische nationaliteit
n
t automatiscch wordt
toegekeend aan kind
deren van de
d derde genneratie. Bijggevolg daaltt de (niet-B
Belgische) Ittaliaanse
bevolkinng vrij duid
delijk (Figuuur 4.8). Met
M iets meeer dan 165.0
000 Italianeen die op 1 januari
2010 in België verb
blijven, is het
h wel nog steeds de grrootste vreeemde bevolkkingsgroep.

64

Gegeveens over Bulggarije en Roemenië op 1 jaanuari 2010 zzijn nog niet beschikbaar.
b
V
Voor
deze tw
wee landen
hebben w
we deze aanweezigheidsindiccator voor EU
U-onderdanen berekend op basis van de populatie diee hier op 1
januari 20009 verbleef.
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Figuur 4.8.
4 Aantal Italianen inn België, 1890-2010

Bronnen: Volkstelling
V
en en bevollkingsregistters - ADSE
EI
nstroom uitt de buurlan
nden op hisstorisch hog
ge niveaus. In tegensteelling tot
Tegelijkk staat de in
wat menn vaak zom
maar aanneem
mt vestigenn deze immiigranten afk
komstig uit de buurlanden zich
vaak vooor lange tiijd in ons land.
l
Het aaantal Fransen (Figuur 4.9) en Neederlanders (Figuur
4.10) iss sterk toeggenomen, inn die mate zelfs dat zij
z vandaag
g, na de Itaalianen, de grootste
vreemdee bevolkinggsgroepen vormen,
v
voo
or de Marokkkanen.
Figuur 4.9. Aantal Fransen in België, 18990-2010

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkingsregisteers - ADSE
EI
111

Figuur 4.10. Aantal Nederlanders
N
s in België, 1890-2010

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkingsregisteers - ADSE
EI
wel een deell van de
De Frannsen en de Nederlandders vormenn geen alleeenstaand geeval. Hoew
migratieestromen van
v
Europeanen eerdeer het gevoolg is van de groeien
nde intra-E
Europese
mobiliteeit dan vann een duurzzame migraatie naar België,
B
geld
dt dit niet voor
v
alle Europese
E
immigraanten. Zo zijn,
z
in totaaal, het aanttal EU-burggers afkom
mstig uit de oude EU155 en het
aandeel dat zij verttegenwoorddigen in de vreemde
v
poppulatie, lich
ht gestegen van het middden van
h midden van de jareen 2000 (figguur 4.11). Sinds 20033 neemt hett aandeel
de jarenn 1990 tot het
onderdaanen van de
d EU15 nochtans
n
steerk af, hoeewel deze populatie qua
q aantalleen blijft
groeien. Een verkllaring hiervvoor ligt in de parallellle toenamee van de im
mmigratie uit
u de 12
u de EU sinds
s
het midden
m
van de jaren
nieuwe EU-lidstateen. De stijgging van dee populatie uit
n trendbreukk met de vorrige historissche periode (1963-199
90): toen daaalde het
1990, betekent een
U-burgers onnder invloedd van de stiijgende Maarokkaanse en
e Turkse migratie.
m
aandeel van de EU
h
natuurrlijk veel tee maken meet het feit dat de EU-buurgers vanddaag vrij
Deze vaaststelling heeft
zelden en veel miinder vaak dan niet-E
EU burgers Belg word
den. Misschhien levert dat een
v
gen is inderrdaad afkom
mstig uit
nieuwe kijk op de vreemde poopulatie: 588% van de vreemdeling
6
zijn onderdanen
o
uit een vann de EU27-landen die volop
v
genietten of op
de oudee EU15 en 67,6%
65
het puntt staan om volop
v
te geenieten van de vrijheid van verkeeer en van veestiging in België
B
.
Het is nnatuurlijk belangrijk
b
o te wijzeen op de syymmetrie met
om
m wat wee hierbovenn hebben
gezegd: het aandeel van niett-EU burgerrs is vrij beperkt: op 1 januari 2010
2
warenn slechts
v de vreem
mdelingen onderdanen
o
n uit een niet-EU-land.
32,4% van

65

Toch gelden of go
olden voor onnderdanen vaan nieuwe EU
U-lidstaten (m
met uitzonderring van Cypprioten en
Maltezenn) tijdelijke beperkingen. Sinds
S
1 mei 2009 zijn deeze beperking
gen niet langeer van toepasssing voor
onderdannen uit landen die op 1 meii 200465 tot dee EU zijn toeggetreden. Vooor Roemenen en Bulgaren blijven de
beperkinggen wel nog to
ot minstens 1 januari
j
2012 van
v kracht.
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d landen vaan de oude EU15
E
en vaan de 12 nieeuwe
Figuuur 4.11. Aaantal onderddanen van de
6
l
lidstaten
vann de EU27,1960-201066

B
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d 12 nieuw
we lidstatenn die in 20
004 en 2007 tot de
De afgeelopen jarenn is de instroom uit de
Europesse Unie zijn
n toegetreden toegenom
men, en weel degelijk sinds die tooetreding. Ondanks
O
een lichhte terugloopp van de innstroom uit deze landenn in 2009 heeft
h
deze populatie eenn van de
opmerkkelijkste onttwikkelingeen van de jaren 20000 doorgemaaakt. De migratiestrom
m
men die
volgdenn op deze to
oetredingen hebben gelleid tot het oontstaan vaan een grotee populatieggroep die
op 1 jannuari 2010 97.680 mennsen telde. Net voor de
d toetredinngen op 1 jaanuari 20044 lag dat
aantal nnog op 24..349 nieuw
we EU-ondeerdanen. Naadat de insstroom uit Midden- een OostEuropesse landen ongeveer
o
500 jaar lang terugliep, komen
k
de stromen
s
dooor de toetrredingen
6
opnieuw
w op gang, net
n zoals eeen toestroom
m in het inteerbellum hett geval was67
.
we migratiestromen vaalt de Poolse immigratie sterk op:: op 1 januaari 2010
Binnen deze nieuw
P
in Beelgië (figuuur 4.12). Deeze populattie van Pooolse immigrranten is
waren eer 43.085 Polen
opnieuw
w bijna evenn groot als tussen de beide
b
Wereeldoorlogen, toen de Poolse gemeeenschap
hier eenn van de grootste
g
buuitenlandse gemeenschhappen wass. Begin 2010
2
bekleeedt deze
populatiie de zesdee plaats op de
d ranglijst van groepeen buitenlannders die inn België verblijven.
De Poleen worden voorafgegaaan door dee Italianen,, Fransen, Nederlande
N
rs, Marokkkanen en
Spanjaaarden. De grroep is net iets
i groter dan
d de Turksse populatiee (tabel 4.1))68.
ding van de Europese Unie
U met Buulgarije en Roemenië
R
in
n 2007 heefft ook tot
De receente uitbreid
d migratiesstromen uit deze beidee landen geeleid (zie hoofdstuk
h
2 van dit
de aanggroei van de
rapport)). Na de Po
olen zijn de Roemenen goed voor de op een na grootstee instroom uit
u de 12
66

De stoocks nieuwe EU-burgers
E
werden toegevooegd aan die van de oude EU15 op 1 januari van heet jaar dat
volgde opp hun toetrediing. De grijzee curves staann dus voor hett aantal EU255-burgers tusssen 1 januari 22005 en 1
januari 20007 en het aanntal EU27-burrgers vanaf 1 januari
j
2008.
67
Deze periode waaarin de migrratiestromen terugliepen, viel samen met een beeperkte toestrroom van
vluchtelinngen.
68
We heerinneren eraaan dat heel wat Turkse migranten
m
inttussen Belg zijn gewordeen en dat de variabele
nationalitteit niet langeer toelaat om hen in kaartt te brengen. In hoofdstukk 5 komen wee in detail terrug op de
definitie vvan migrantennpopulaties.
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U zijn toegeetreden. De Bulgaren vinden
v
we iets
i lager opp de lijst
landen ddie het laatsst tot de EU
terug, m
maar ook hun
h populaatie stijgt duidelijk:
d
neet voor de toetreding telden wee 10.252
Roemennen; die grooep is intussen bijna verdrievoudi
v
igd. De telller stond op
p 1 januari 2010 op
26.383 onderdaneen. De Buulgaarse poopulatie is in diezelffde periodee zelfs meer dan
2
(figuuur 4.13).
verdrievvoudigd, vaan 3.930 opp 1 januari 2007 naar 13.171 op 1 januari 2010
Hoewell we in 20099 een lichtee terugval zien van de instroom uiit die landen en het mooeilijk is
om in te schatten
n hoe dezee immigratties in de toekomst zullen
z
evollueren, is het niet
u de 12 nieeuwe lidstaaten de kom
mende jarenn nog zal
denkbeeeldig dat heet aantal onnderdanen uit
toenemeen.
Figuurr 4.12. Aantal Polen in België, 19220-2010
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Figuur 4.13. Aantal Roemenen
R
in België, 1920-2010
1

B
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V
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en en bevolkingsregisteers - ADSE
EI
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komstig zijnn uit de lid
dstaten van de Europesse Unie,
Naast ddeze Europeese populatties die afk
blijven er Europesee populatiess die geen deel
d uitmakeen van de Unie.
U
Het gaaat voornam
melijk om
personeen afkomstigg uit Turkijee, ex-Joegoslavië en Ruusland.
Het aanntal Turken neemt sindds ongeveerr twintig jaaar heel duiddelijk af (-555%) (Figuuur 4.14).
Deze daaling is niett het gevolgg van het feeit dat menssen vertrekkken. De imm
migratie uitt Turkije
blijft beelangrijk, oo
ok al is ze minder
m
dynaamisch dan in het verleeden. Feit is
i wel dat het aantal
Turken die Belg woorden groteer is dan het migratiesalldo.
mstig uit exx-Joegoslaviië is het ressultaat van de
d golven vluchtelinge
v
en die de
De popuulatie afkom
uiteenvaallende Feederatie hebben verlaaten sinds het beginn van de jaren 19990. Een
gedetaillleerde statiistische analyse is moeeilijk uit te voeren,
v
aanngezien de snelle
s
opeennvolging
van staaatsstructureen het niett mogelijk maakt eenn behoorlijkk inzicht tee verwerveen in de
samensttelling van deze
d
groep:: veel immigranten zijnn nog steedss ingeschrevven als 'Joeegoslaaf'.
Op 1 jannuari 2010 gaat het om
m iets meer dan 8000 mensen.
m
Opp datzelfde moment
m
zijn er ook
3290 Macedoniërs,
M
, 2236 Serviërs, 1712 Bosniërs
B
en 1654 Koso
ovaren geteld.
j
2000 groeide de Russische populatie
p
stterk aan tot 12.813 ondderdanen
In de looop van de jaren
op 1 jaanuari 20100. Sinds 2007 stellen we echter vast dat deeze groep stagneert.
s
D heeft
Dit
wellichtt te maken met
m het gestegen aantaal nationaliteeitswijzigin
ngen bij Russsische onderdanen.
Welke verklaring kunnen wee voor de ontwikkelinng van de Russische immigratiee geven?
d Russen (vvooral van Tsjetsjeensee herkomst)) sinds de milleniumwe
m
ende een
Enerzijdds vormen de
van de grootste
g
nattionaliteitsggroepen die in België aasiel aanvraagen. Sinds 2003 wordden zij in
grote mate
m
erkend,, zodat ze verblijfsverg
v
gunningen kkunnen krijjgen en ze in onze stattistieken
worden opgenomen
n. Anderzijjds spelen – net als bijj de Middeen- en Oost--Europese landen
l
–
migratie en
n huwelijkssmigratie – vooral vann vrouwen
n – een bellangrijke rool in de
arbeidsm
aangroeei van de Russische
R
p
populatie
(w
we stellen iin mindere mate eenzelfde fenom
meen bij
Oekraïnners vast). Tot slot sttellen we, meer in de
d rand, vaast dat er nieuwe
n
bellangrijke
bevolkinngsgroepenn verschijnenn, met namee Albanezenn en Oekraïïners.
E
vann de Turkse populatie inn wettig verrblijf in Belg
gië, 1960-22010
Figguur 4.14. Evolutie

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkkingsregisteers – ADSE
EI
115

4..2.2.

Niett-Europese populatiess die snel veerminderen
n

n
ese daarenteegen beperk
kt: op 1 januuari 2010
De Euroopese popullatie is aanzzienlijk, de niet-Europe
vertegennwoordigenn niet-Europpeanen slecchts 24,5% van de vreeemde popuulatie (figuuur 4.15).
Tussen de 1 januarri 1995 en 1 januari 20003 daalde het
h aandeel niet-Europe
n
eanen van 27%
2
naar
Die daling iss toe te schhrijven aan een sterke afname vaan het aantaal Afrikaannse en in
23%. D
minderee mate van de Aziatiscche immigrranten. Sindds 1 januarri 2004 stijggt het aanddeel nietEuropeaanen opnieu
uw lichtjes door
d
de aannzwelling vaan bepaaldee migratiestrromen uit Afrika
A
en
Azië. Opvallend
O
iss de forse toename vann de niet-E
Europese populatie in 2009
2
(+ 0,55%). Die
stijging kan net alss de hervattting van dee niet-Europpese immigratiestromeen te makenn hebben
mdelingen dat
d op basiss van het oude
o
artikell 9,3 en dee nieuwe
met hett grotere aaantal vreem
artikelenn 9bis en 9ter van de wet vaan 15 december 198
80 werd geeregulariseeerd. Die
regulariisatie gebeuurde op basiis van nieuw
we criteria die
d in de insstructies vann 26 maart 2009 en
19 juli 2009 zijn vastgelegdd. Als dit klopt,
k
mogeen we ons verwachteen aan een verdere
n veel
aangroeei van deze niet-Europeese bevolkinng in 2010 omdat er inn de loop vaan dat jaar nog
meer reggularisatiess plaatsvondden (CGKR, 2011).
Figuur 4.15. Evolutie van de natiionaliteitsgrroepen (per continent), 1995-2010

Bronn
nen: RR – ADSEI
A
Afrika is
i vandaag na Europa het belanggrijkste continent van herkomst, gevolgd
g
door Azië.
Drie nieet-Europesee nationalitteiten tekennen zich aff van de rest en tellen
n meer dann 10.000
personeen: Marokkaanen, Conggolezen en personen
p
uiit de Verennigde Statenn. Ze mogenn dan al
symboool staan vooor de immiggratie in Beelgië, deze drie nationaaliteiten vo
ormen vandaaag lang
niet de ggrootste nattionaliteitenngroepen diee in België aanwezig zijn.
z
De Marrokkanen koomen op
de 4ee plaats,
p
na dee Italianen, de Fransen
n en de Nederlanders; de
d Congolezzen staan opp de 12e
plaats enn worden nog
n voorafgeegaan door de Spanjaarrden, de Po
olen, de Turkken, de Duiitsers, de
Portugeezen, de Roeemenen en de Britten. Zoals de EU
U-migratiess en de andeere migratiees vanuit
de geïnndustrialiseeerde landen,, is ook het geval vann de Amerikaanse miggranten kwaantitatief
migratie uitt deze landeen een impaact heeft,
niet te vverwaarlozeen. Dit herinnnert ons erraan dat de m
en dat motieven
m
vooor migratiee nader moeten worden bekeken.
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p
neeemt sinds ongeveer tw
wintig jaar duidelijk aff, net als dee Turkse
De Marrokkaanse populatie
populatiie waarmeee ze vaak wordt
w
vergeeleken. Sinnds ze in 19992 haar historisch maximum
m
bereiktee, is ze met 44 % gedaaald (Figuurr 4.16). Dit is niet het gevolg
g
van het feit datt mensen
zijn verrtrokken. De
D Marokkaaanse immigratie staatt immers opp een histo
orisch hoogg niveau.
Zoals biij de Turkenn is de dalinng het gevollg van het grote
g
aantal nationaliteiitswijziginggen sinds
de helft van de jareen 1980.
h resultaaat van heel recente
De enigge niet-Eurropese popuulaties die sterk groeeien, zijn het
migratiees uit veel verschillend
v
de herkomsttlanden in de
d afgelopenn jaren. Hett gaat meer bepaald
om imm
migratie uit Afrika enn meer in het bijzonnder uit Allgerije, Kam
meroen, Ghana en
Guinee.. We stellen
n eenzelfde diversifiërinng in de heerkomstlandden van de migranten
m
v voor
vast
het Aziaatische con
ntinent. Vannuit Azië is er sinds koort een grottere instroom uit Indiaa, China,
Pakistann, Thailand
d, de Filippiijnen, Iran, Irak en Affghanistan. Nog opvalllend is de aangroei
a
van de Zuid-Amerrikaanse poopulatie die zich in Beelgië komt vestigen. Het
H gaat voooral om
m
matte om Ecuadoranen. De afgelopenn 7 jaar is de populatie uit deze
Braziliaanen en in mindere
beide llanden verddubbeld: op 1 januarri 2010 veerbleven err 5234 Brrazilianen en
e 2620
Ecuadorranen in Beelgië.
B
1962-2010
Figuurr 4.16. Evollutie van de Marokkaannse populatiie in wettig verblijf in België,

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkkingsregisteers – ADSE
EI

117

Tabel 4.1. Populatie in wettig verblijf volgens nationaliteit, 1995-2002
1.1.1995
Totale bevolking
Belgen
Vreemdelingen
Europa

1.1.1996

10.130.574 10.143.047
9.208.236
9.233.278
922.338
909.769
671.151

670.590

1.1.1997

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

10.170.226
9.258.305
911.921

10.192.264
9.289.144
903.120

10.213.752
9.321.772
891.980

10.239.085
9.341.975
897.110

673.546

671.240

668.687

673.969

1.1.2001

1.1.2002

10.263.414 10.309.725
9.401.729 9.462.991
861.685
846.734
656.297

650.211

Europese Unie (EU) met 27

565.667

567.010

572.626

575.260

576.060

577.944

579.103

582.550

Lidstaten van de EU vóór 2004 (EU15)
Italië
Frankrijk
Nederland
Spanje
Duitsland
Portugal
Groot-Brittannië
Griekenland
Zweden
Luxemburg
Ierland
Denemarken
Finland
Oostenrijk

552.369
213.526
98.731
75.029
48.955
31.053
23.038
25.863
20.117
2.938
4.582
3.152
3.092
1.102
1.191

554.551
210.656
100.088
77.157
48.333
31.829
23.928
25.975
19.869
3.089
4.563
3.178
3.151
1.475
1.260

559.644
208.215
101.749
80.597
47.943
32.711
24.907
26.152
19.526
3.465
4.521
3.301
3.250
1.848
1.459

562.074
205.782
103.563
82.300
47.423
33.330
25.279
26.096
19.221
3.946
4.480
3.336
3.324
2.308
1.686

562.557
202.645
105.113
84.213
46.642
34.052
25.510
25.903
18.835
4.165
4.396
3.350
3.300
2.531
1.902

563.579
200.281
107.240
85.763
45.924
34.328
25.563
26.158
18.389
4.284
4.353
3.295
3.240
2.689
2.072

564.154
195.586
109.322
88.813
45.362
34.586
25.636
26.602
17.956
4.391
4.283
3.356
3.274
2.819
2.168

564.189
190.792
111.146
92.561
44.962
34.667
25.755
26.365
17.579
4.282
4.269
3.394
3.353
2.856
2.208

13.298
6.780
3.165
917
2.436

12.459
6.795
2.413
687
2.564

12.982
7.024
2.491
772
2.695

13.186
7.221
2.349
844
2.772

13.503
7.408
2.201
888
3.006

14.365
7.760
2.424
962
3.219

14.949
7.800
2.481
1.069
3.599

18.361
9.633
3.198
1.529
4.001

Andere Europese landen
Turkije
Rusland
ex-Joegoslavië
Albanië
Macedonië
Oekraïne
Bosnië-Herzegovina
Servië
Kosovo
Andere

105.484
90.308
540
7.928
740
36
524
9
:
:
5.399

103.580
86.197
690
8.369
612
151
540
1.599
:
:
5.422

100.920
82.914
931
7.990
647
404
594
1.797
:
:
5.643

95.980
77.505
1.061
7.709
606
648
627
2.129
:
:
5.695

92.627
73.779
1.236
7.324
649
828
707
2.333
:
:
5.771

96.025
72.064
1.437
11.846
701
1.046
835
2.328
:
:
5.768

77.194
58.027
1.665
6.994
744
1.119
972
2.052
:
:
5.621

67.661
47.044
2.027
7.347
1.042
1.479
1.200
1.817
:
:
5.705

Afrika
Marokko
Congo (D.R.C.)
Algerije
Tunesië
Kameroen
Rwanda
Ghana
Andere

193.807
143.996
18.251
10.026
5.725
1.683
1.628
1.490
11.008

183.424
140.324
14.123
9.562
5.324
1.632
1.598
1.169
9.692

181.992
138.272
14.238
9.304
5.091
1.589
1.804
1.285
10.409

176.858
132.850
14.404
8.982
4.666
1.598
2.120
1.335
10.903

169.267
125.103
14.457
8.613
4.254
1.611
2.323
1.426
11.480

167.445
122.005
14.307
8.509
4.173
1.668
2.816
1.544
12.423

149.873
106.840
12.950
7.884
3.629
1.711
3.022
1.576
12.261

136.532
90.657
14.349
7.382
3.337
1.923
2.930
1.845
14.109

Azië
China
India
Japan
Pakistan
Filippijnen
Thailand
Iran
Andere

31.718
3.572
3.203
3.604
2.124
2.099
1.122
3.179
12.815

29.707
3.675
2.833
3.669
1.751
2.322
1.245
2.712
11.500

29.779
3.739
3.007
3.605
1.898
2.625
1.359
2.418
11.128

28.608
3.647
3.094
3.590
1.963
2.876
1.459
1.877
10.102

28.102
3.627
3.201
3.545
2.067
2.997
1.610
1.492
9.563

29.164
3.764
3.348
3.704
2.197
3.074
1.763
1.404
9.910

29.459
3.975
3.423
3.733
2.040
3.067
1.908
1.224
10.089

32.033
4.567
3.608
3.691
2.094
3.276
2.075
1.150
11.572

Noord-Amerika
Verenigde Staten
Canada

13.581
11.735
1.846

13.872
11.959
1.913

14.241
12.287
1.954

14.666
12.592
2.074

14.542
12.397
2.145

14.390
12.238
2.152

14.159
11.855
2.304

14.227
11.814
2.413

Latijns-Amerika
Brazilië
Ecuador
Andere

7.986
1.312
314
6.360

7.934
1.377
334
6.223

8.043
1.432
371
6.240

8.086
1.494
413
6.179

8.147
1.521
493
6.133

8.774
1.622
608
6.544

8.857
1.719
677
6.461

9.781
1.841
1.010
6.930

646

644

658

690

722

791

846

871

3.449
2.976
473

3.598
3.163
435

3.662
3.265
397

2.972
2.611
361

2.513
2.183
330

2.577
2.261
316

2.194
1.915
279

3.079
2.780
299

Lidstaten van de EU sinds 2004
Polen
Roemenië
Bulgarije
Andere

Oceanië
Onbekenden en staatlozen
Onbekende nationaliteit
Staatlozen

Bronnen: RR - ADSEI
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Tabel 4.2. Populatie in wettig verblijf volgens nationaliteit, 2003-2010
1.1.2003

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

10.355.844
9.505.767
850.077

10.396.421
9.536.134
860.287

10.445.852
9.574.990
870.862

10.511.382
9.610.909
900.473

10.584.534
9.652.373
932.161

10.666.866 10.753.080 10.839.905
9.695.418
9.739.820 9.782.239
971.448
1.013.260 1.057.666

Europa

653.760

659.835

667.654

688.250

709.000

738.721

770.632

798.390

Europese Unie (EU) met 27

588.169

593.372

600.690

615.186

632.067

659.256

691.115

715.121

Lidstaten van de EU vóór 2004 (EU15)
Italië
Frankrijk
Nederland
Spanje
Duitsland
Portugal
Groot-Brittannië
Griekenland
Zweden
Luxemburg
Ierland
Denemarken
Finland
Oostenrijk

566.686
187.021
113.037
96.643
44.465
35.094
26.035
26.252
17.289
4.404
4.299
3.453
3.370
3.017
2.307

569.023
183.021
114.943
100.700
43.805
35.536
26.803
26.184
17.097
4.437
4.312
3.466
3.394
2.976
2.349

571.636
179.015
117.349
104.978
43.203
36.330
27.374
25.983
16.589
4.414
4.290
3.425
3.275
2.983
2.428

577.392
175.498
120.600
110.492
42.910
37.012
27.976
25.697
16.326
4.374
4.295
3.433
3.279
3.044
2.456

584.649
171.918
125.061
116.970
42.765
37.621
28.724
25.139
15.742
4.357
4.340
3.412
3.171
2.981
2.438

595.101
169.027
130.568
123.454
42.712
38.370
29.802
25.126
15.182
4.399
4.380
3.406
3.160
2.992
2.523

609.864
166.956
136.639
130.230
43.629
39.137
31.681
25.495
14.922
4.492
4.453
3.567
3.101
3.011
2.551

617.436
165.052
140.227
133.536
45.233
39.421
33.084
25.040
14.798
4.426
4.413
3.625
3.007
3.021
2.553

Lidstaten van de EU sinds 2004
Polen
Roemenië
Bulgarije
Andere

21.483
11.022
4.069
1.907
4.485

24.349
12.164
4.665
2.233
5.287

29.054
14.521
5.632
2.684
6.217

37.794
18.509
7.597
3.312
8.376

47.418
23.644
10.252
3.930
9.592

64.155
30.768
15.310
6.753
11.324

81.251
36.259
21.403
10.410
13.179

97.685
43.085
26.383
13.171
15.046

Andere Europese landen
Turkije
Rusland
ex-Joegoslavië
Albanië
Macedonië
Oekraïne
Bosnië-Herzegovina
Servië
Kosovo
Andere

65.591
43.300
2.494
7.827
1.421
1.747
1.421
1.437
:
:
5.944

66.463
41.916
2.931
8.810
1.786
2.137
1.592
1.203
:
:
6.088

66.964
40.403
4.306
8.846
2.010
2.223
1.728
1.150
:
:
6.298

73.064
40.125
8.430
9.655
2.446
2.409
1.994
1.239
:
:
6.766

76.933
39.882
12.047
:
2.700
2.571
2.184
1.353
:
:
16.196

79.465
39.954
11.650
:
2.941
2.703
2.458
1.450
:
:
18.309

79.517
39.564
11.788
8.716
3.207
2.931
2.717
1.542
1.626
682
6.744

83.269
39.551
12.813
8.206
3.893
3.290
3.014
1.712
2.236
1.654
6.900

131.685
83.641
14.607
7.338
3.275
2.232
2.593
2.351
15.648

131.888
81.771
14.757
7.480
3.338
2.454
2.726
2.516
16.846

131.538
81.287
13.983
7.495
3.312
2.738
2.996
2.438
17.289

133.802
80.609
14.252
7.560
3.428
3.305
3.143
2.702
18.803

138.673
80.587
15.347
7.830
3.499
3.988
3.341
2.833
21.248

142.655
79.867
16.132
8.185
3.591
4.966
3.166
2.882
23.866

147.105
79.426
16.826
8.431
3.802
6.140
3.130
3.064
26.286

156.461
81.943
18.056
8.984
3.965
7.342
3.346
3.141
29.684

Azië
China
India
Japan
Pakistan
Filippijnen
Thailand
Iran
Andere

35.544
6.085
3.958
3.776
2.417
3.374
2.235
1.138
12.561

39.155
6.951
4.373
3.958
2.647
3.405
2.445
1.244
14.132

42.075
7.358
4.758
4.192
2.975
3.224
2.586
1.425
15.557

48.222
7.588
5.305
4.277
3.503
3.133
2.754
2.157
19.505

53.286
8.010
5.718
4.468
3.834
3.101
2.894
3.238
22.023

57.624
8.254
6.166
4.578
3.797
3.109
2.993
3.723
25.004

60.931

27.402

66.210
8.646
6.928
4.543
3.827
3.113
3.156
4.486
31.511

Noord-Amerika
Verenigde Staten
Canada

14.220
11.709
2.511

14.183
11.582
2.601

14.050
11.476
2.574

13.811
11.180
2.631

13.902
11.149
2.753

14.033
11.235
2.798

14.117
11.377
2.740

14.120
11.333
2.787

Latijns-Amerika
Brazilië
Ecuador
Andere

10.579
2.025
1.280
7.274

11.041
2.161
1.459
7.421

11.534
2.413
1.565
7.556

12.108
2.721
1.778
7.609

13.061
3.338
2.074
7.649

13.786
3.860
2.196
7.730

14.730
4.528
2.318
7.884

16.061
5.234
2.620
8.207

891

914

896

905

853

889

971

965

3.398
3.078
320

3.271
2.961
310

3.115
2.776
339

3.375
3.016
359

3.386
2.972
414

3.740
3.264
476

4.774
4.205
569

5.459
4.822
637

Totale bevolking
Belgen
Vreemdelingen

Afrika
Marokko
Congo (D.R.C.)
Algerije
Tunesië
Kameroen
Rwanda
Ghana
Andere

Oceanië
Onbekenden en staatlozen
Onbekende nationaliteit
Staatlozen

1.1.2009

8.304
6.749
4.660
3.750
3.077
3.045
3.944

1.1.2010

Bronnen: RR - ADSEI
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4.3.

Verv
vrouwelijk
king van de populatie

Terwijl de landen
n van oorssprong van vreemdeliingen zich hebben uiitgebreid, heeft
h
de
ur 4.17). Tuussen de
samensttelling van de vreemde populatiee zich sterk vervrouweelijkt (Figuu
jaren 19960 en het begin
b
van dee jaren 19800 is het aandeel vrouwen, dat zo’nn 45 tot 46%
% van de
vreemdee populatie uitmaakte, vrij stabiel gebleven. Met
M de invooering van de
d gezinsheereniging
is dit aandeel
a
vrouuwen tijdenns de jaren
n 1980 en de eerste helft
h
van de
d jaren 1990 sterk
gestegenn. Tussen 1993
1
en 20006 is de vreeemde popuulatie echteer opnieuw vervrouwellijkt: het
aandeel vrouwen steeg
s
in diee periode van
v 46% naaar 49% zo
odat we nu een bijna perfecte
T
1 jaanuari 2006
6 en 1 jannuari 2010 wijzigt dee tendens met
m een
pariteit hebben. Tussen
ng die we voordien
v
stagneriing van hett aandeel vrrouwen in de vreemdee populatie. De stijgin
waarnam
men, had meerdere
m
ooorzaken. Om
O te beginnnen veroudert de vreeemde popuulatie in
België, dat al lang
g een immiigratieland is, ondankks de aankoomst van niieuwe imm
migranten
(Perrin, 2004). Daaar de levensverwachting voor mannnen kleinerr is dan voorr vrouwen, is er een
welijking vaan de bejaarrde vreemdee populatie.. Reden voo
or deze evollutie zijn
duidelijke vervrouw
d huwelijk
ksmigratie sinds de jaren 1980,, waarmee talrijke
de geziinshereniginngen en de
echtgennotes van migranten
m
enn kinderen, evenveel
e
joongens als meisjes
m
zijn toegestroomd. Een
andere rreden voor de vervrouuwelijking die
d we vannaf 1993 zieen, heeft te maken meet het op
gang koomen van nieuwe,
n
speecifiek vrouuwelijke im
mmigratiestroomen, voorral uit Thaiiland, de
Filippijnnen, Oekraïïne, Ruslannd en Zuid--Amerika. In
I dit verband wijzen
n we er ookk op dat
vooral vreemde
v
mannen naar hun land van
v herkom
mst terugkerren, wat oook een grotee impact
heeft opp de verdelinng naar geslacht van dee hier aanw
wezige vreem
mde populattie.
Figuur 4.17. Evolutiee van het peercentage vrrouwen in de
d vreemde populatie,
1947-20100

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkingsregisteers - ADSE
EI
welijkte, vreeemde populaties zijn
n afkomstigg uit Zuidoost-Azië
Deze niieuwe, sterrk vervrouw
(Thailannd en de Fiilippijnen), Latijns-Am
merika en Ceentraal- en Oost-Europ
pa (Figuur 4.18).
4
In
het extreme geval van
v de Thaii tellen we 84
8 % vrouw
wen; voor dee Filippijnenn gaat het om 75 %,
%. Wat de 12 nieuwe Lidstaten van
v de Eurropese Uniee betreft,
voor Laatijns-Amerrika om 60%
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berekennen we 51 % vrouwen, wat overeeenstemt mett een sterke vermindering ten opzichte van
de 58 % die we waarnamen
w
in 2005. Bij
B de groootste populaaties uit dezze nieuwe lidstaten
(Polen, Roemenië, Bulgarije) zien we dee afgelopen jaren inderrdaad een grrotere instrooom van
O
a, zoals dee Baltischee staten,
mannenn. Sommigee onderdannen van laanden uit Oost-Europa
Oekraïnne, Wit-Russland en de Tsjechischee Republiekk tellen op 1 januari 20
010 nog steeeds 60%
vrouwenn. Anderzijds zijn de populaties
p
u de oudee lidstaten van
uit
v de Euro
opese Unie, die het
grootstee deel vann de vreem
mdelingen vertegenwo
v
oordigen, nog
n
veeleerr samengessteld uit
mannenn. Dit verklaaart grotenddeels waaroom mannen nog steedss in de meeerderheid zijjn onder
de vreemdelingen. We tellen immers no
og steeds meer
m
Italiannen dan Italliaanse vrouuwen en
d Britten, de
d Grieken
n of de Porrtugezen.
hetzelfdde fenomeen geldt vooor de Nedeerlanders, de
Hiernaaast, is de vrreemde popuulatie die voortgekome
v
en is uit dee oude niet--Europese migraties
m
(voornaamelijk uit de
d Maghrebb) voornameelijk manneelijk, net zo
oals de popuulatie uit dee nieuwe
herkom
mstlanden zooals India en
e Pakistann. Deze eleementen bieeden een verklaring
v
v
voor
het
behoud van een meerderheid
m
d van mannnen onder de vreemddelingen. Ondanks
O
allees is de
b
m
meer
vreem
mde vrouween dan vreem
mde manneen zullen
tendens van die aaard dat we binnenkort
Bovendien, zoals we hierna
h
zullen
n aantonen, is deze tenndens ook het
h resultaatt van het
tellen. B
verwervven van de Belgische
B
n
nationaliteit,
, wat traditiioneel snelleer en intenssiever verloopt voor
vreemdee vrouwen dan voor vrreemde mannnen. Dit wordt
w
verklaaard, enerzijjds, door eeen groter
aantal ggemengde huwelijkenn die het mogelijk
m
m
maken
snel de Belgiscche nationaaliteit te
verwervven en, andderzijds, dooor een weet die het tot
t in 19844 voor vreeemde vrouw
wen die
trouwdeen met Bellgische mannnen gemaakkelijker maakte
m
om de Belgiscche nationaaliteit te
verwervven dan voo
or vreemde mannen
m
diee trouwden met
m Belgiscche vrouwenn.
v
poopulatie volggens nationaaliteit, 1.1.22010
Figuuur 4.18. Aandeel vrouuwen in de vreemde

Bronn
nen: RR - ADSEI
A
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4.4.

Een leeftijdsstrructuur gettekend dooor de leeftijd van de im
mmigranten en het
ht
rech

Tijdens de ‘dertig glorieuze jaren’ werd de vreemdde bevolkingg gekenmerrkt door haaar jonge
v
leeftijd in vergelijjking met de Belgiscche bevolkking. De laaatste 20 jaaar is de vreemde
bevolkinng echter ouder
o
gewoorden. We mogen
m
zelffs beweren dat deze bevolking
b
sneller is
veroudeerd dan de Belgische
B
beevolking.
v
de vreeemde bevoolking voortdurend
Sinds dde jaren 19980 is de gemiddeldee leeftijd van
gestegenn, van 28 jaaar naar 39,44 jaar op 1 januari
j
2005 (Figuur 4.19).
4
Als geevolg daarvvan is het
verschill tussen de gemiddelde
g
e leeftijd vann de vreemddelingen en die van de Belgen sneel kleiner
gewordeen: van bijna 10 jaar in het beggin van de jaren 1980
0 naar slech
hts 1 jaar in
i 2005.
Ondankks alles lijkkt het versnelde verouderingsprooces van de
d vreemdee bevolkingg te zijn
vertraaggd en heel onlangs
o
te zijn
z omgekeeerd wat maaakt dat op 1 januari 2010
2
de het verschil
tussen de
d gemiddellde leeftijd van
v de Belg
gen en die van
v de vreem
mdelingen op
o 2,6 jaar kwam
k
te
liggen.
v
gen,
Figguur 4.19. Evolutie vann de gemiddelde leeftijdd van de Belgen en de vreemdeling
1960-20100

B
Bronnen:
V
Volkstellinge
en en bevolkingsregisteers - ADSE
EI
w
een
n andere in
ndicator nem
men. De
Om de dynamiek goed te beegrijpen, moeten we wellicht
d weerspieggelt immers niet vollediig de specifficiteit van de
d leeftijdssstructuur
gemiddeelde leeftijd
van de vreemdeliingen, die we leeftijd
d per leefttijd moeten
n bekijken (Figuur 4.20).
4
In
d gangbaree mening tellt de vreemdde bevolkin
ng vrij wein
nig minderjaarigen in
tegensteelling met de
vergelijking met de
d Belgischhe bevolkinng. Ze bestaaat voornam
melijk uit volwassene
v
n op de
b
maaar neemt tooe.
actieve leeftijd vann 20 tot 60 jaaar. Het aanntal 65-plussers is vrij beperkt,
ueerd (Figuu
ur 4.21). Het aantal
De voorrbije 20 jaaar is deze leeftijdsstructtuur opvalleend geëvolu
minderjarige vreem
mdelingen was
w in 19855 al gedaaldd als gevolg
g van de inw
werkingtredding van
d eerste heelft van de jaren
j
1990 is hun aanntal sterk
het nieuuwe nationaaliteitsrechtt. Tijdens de
gedaaldd als gevolg
g van de wijziging
w
v het nattionaliteitsrrecht in 1991, die eenn aantal
van
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t verwerveen. De toenaame van
mogelijkheden heeeft ingevoerrd om de Belgische naationaliteit te
m de Belgische nationnaliteit te verwerven
v
als gevolg van de
het aanntal mogelijjkheden om
wijziginngen van het nationaliiteitsrecht in
i 1999 heeeft geleid tot een stijgging van heet aantal
‘collectiieve toewijjzingen vann de natio
onaliteit’ (tooewijzing van de naationaliteit aan een
minderjarige als geevolg van heet verkrijgen
n van de naationaliteit door
d
een vann zijn ouderrs) en tot
minderde
een verdere dalingg van het aaantal mindeerjarige vreemdelingenn vanaf 20000. De verm
n heeft naatuurlijk bij
ijgedragen tot deze evolutie
vruchtbaarheid vaan vreemdee vrouwen
maar dit verklaart waaarschijnlijk slechts
s
een heel klein deel van
(Eggericckx en Perrrin, 2004), m
de vastggestelde evvoluties. Oppvallend is de recente stijging van
n het aandeeel kinderenn jonger
dan 5 jaaar, en in mindere
m
matte van kindderen die tuussen 5 en 9 jaar oud zijn.
z
In verggelijking
met 20003 is het aaandeel vreemdelingen dat jonger is dan 10 jaar
j
met 1,8% gestegeen. Op 1
januari 2010 verteggenwoordiggden ze 2010 9,5% vann de vreemdde populatiee (figuur 4.221). Een
d fenomeeen is de ttoename vaan het aan
ntal geboorrten van
mogelijke verklariing voor dit
buitenlaandse kinderren dat de afgelopen
a
jaaren beter wordt
w
geregiistreerd dooor de AD-SE
EI (zeker
sinds 20008) en de lichtjes gesttegen instroo
om van jongge kinderenn.
b
Parallel aan deze daling vaan het aanttal vreemde kinderenn, heeft hett aandeel bejaarde
migratiegolv
ven van de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 naar hier kwamen,
k
vreemdeelingen die via de imm
mettertij
ijd de neig
ging mechaanisch te stijgen
s
(Perrrin, 2004) en dit ten gevolge van de
anciënnniteit van dee immigratiee (Figuur 4.21).
4
Deze veroudering wordt verrsterkt doorr het feit
dat, in tegenstellinng met de prognoses,, weinig mensen
m
die de pensioeenleeftijd bereiken,
b
d integenndeel, steedss oudere
terugkerren naar huun land vann herkomst en ook dooor het feit dat,
volwasssenen en oook gepensiooneerden im
mmigreren. Bijgevolg vertegenwo
oordigden personen
p
van 65 jaar
j en ouder, die in 19991 slechts goed warenn voor 7% van
v de vreeemdelingen, in 2005
al 12% van de vrreemde poppulatie. Sin
nds 2005 daalt
d
het aaandeel van de plus-655-jarigen
w en stelt heet 10,8 % vaan de vreem
mde populatiie voor op 1 januari 20010.
opnieuw
Figuur 4.200. Leeftijdsstructuren van
v de vreem
mdelingen en
e de Belgeen, 1.1.20100
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nen: RR - ADSEI
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Figuur 4.21. Evolutie vaan de leeftijdsstructurenn van de vreeemdelingeen, 1993-2010

Bronn
nen: RR - ADSEI
A
4.5.

Een geografie die de huid
dige en vroeegere immiigraties weerspiegelt

g
vann de geograafie van de huidige
De geoggrafie van de vreemdee populatie verschilt grondig
immigraaties die voordien reedds zijn voorg
gesteld. De vreemde poopulatie is immers het resultaat
van de hhuidige imm
migraties, maar
m ook vaan vorige enn van de aan
nwezigheid van vreemddelingen
die in België
B
zijn geboren.
g
Dee regio’s Brussel en Antwerpen
A
zijn
z uiteraarrd plaatsen met een
sterke cconcentratiee vreemde ppopulatie om
mdat ze al sinds
s
lang migranten
m
opvangen.
o
T
Toch
zijn
er vroeggere immig
gratieregio’s, die tegennwoordig minder
m
aan
ntrekkelijk zijn,
z
waar nog een
sterke vvreemde aanwezighei
a
id is, o.m. de industtriegebiedenn in Walloonië maar ook in
Vlaandeeren, zoals Limburg (Figuur 4.2
22 en 4.233). Naast deze
d
stedellijke en inddustriële
gebiedeen, zijn er ook de grensgemeen
g
nten die proportionee
p
el vaak evven grote vreemde
v
populatiies huisvessten als dee steden Brussel
B
of Antwerpen.
A
. Het gaat hier o.m. om de
grensgeemeenten inn de provinccie Luik, dee gemeentenn niet ver van
v de aggllomeratie Rijsel,
R
de
grens m
met Nederlannd en, in mindere matee, de grens met het Gro
oothertogdo
om Luxembburg. Tot
slot is het
h interesssant om opp twee grotte zones te wijzen, waaar de vreeemde aanwezigheid
praktiscch onbestaaande is: 1) de meeste gemeenten in Vlaandderen met uitzondering
u
g van de
grensstrreken, de stad Antwerppen, de drieehoek Brusssel-Gent-Anntwerpen, Limburg
L
en VlaamsBrabantt; 2) de provvincie Luxeemburg, mett uitzonderinng van de grensstreek.
g
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Fiiguur 4.22 Vreemdelin
V
ngen per gem
meente op 1 januari 2010

Bronn
nen: RR – ADSEI
A
deel van de vreemdelinngen in de bevolking
b
vaan de gemeeenten op 1 januari
j
Figuuur 4.23 Aand
2010 (in %)

Bronn
nen: RR – ADSEI
A
U-onderdaneen (EU25) vestigen
Voorts vallen ook de verschiillende vesttigingsplaatsen op. EU
n zijn perifeerie, maar dan eerder in het oossten en het zuidoostenn van de
zich in Brussel en
Z zitten min
nder in Anttwerpen, maar wel vaaak langs de grenzen
agglomeeratie (Figuuur 4.24). Ze
en rondd de industrriesteden inn Wallonië en Limburgg. De plaattsen waar niet-EU
n
ondderdanen
zich vestigen zijn veel geconncentreerderr (Figuur 4.25).
4
De voornaamste
v
e concentraatiezones
wel Vlaams-- als Waals--Brabant. De
D 10%-drem
mpel wordt enkel oversschreden
zijn Bruussel en zow
in het ccentrum, hett noorden en
e het westen van het Brussels Hoofdstedeli
H
ijk Gewest (Elsene,
Sint-Gilllis, Brusssel, Andeerlecht, Scchaarbeek, Molenbeeek, Sint-JJoost-ten-Noode en
Koekelbberg). De andere
a
conccentraties ziijn eerder beperkt.
b
Heet gaat voorral om de driehoek
d
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Brussel en zeker
z
de geemeenten Antwerpen,
A
Gent, Mecchelen en Lokeren.
L
Antwerppen-Gent-B
Veel nieet-EU onderrdanen beviinden zich ook
o in Limbburg, Heneg
gouwen, ronnd Luik en Verviers
V
en in dee twee univeersiteitsstedden Leuven en Ottignies-Louvain-lla-Neuve.
F
Figuur 4.24 Aandeel EU
U-burgers inn de gemeenntelijke pop
pulatie op 1 januari 20008

Bronn
nen: RR – ADSEI
A

p
op
p 1 januari 2008
2
Figguur 4.25 Aaandeel niet EU-burgerss in de gemeeentelijke populatie

Bronn
nen: RR – ADSEI
A
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4.6.

Aangepaste en betrouwbare gegevens?

Nu we snel het portret van de vreemde populatie hebben geschetst, stellen we vast dat de
vreemde populatie helemaal niet beantwoordt aan de clichés. We onthouden het feit dat tussen
het begin van de jaren 1980 en het eind van de jaren 2000, het aantal vreemdelingen zowel
daalde als stagneerde, wat inging tegen de heersende perceptie dat de populatie van vreemde
nationaliteit steeg. Sinds 2003, stellen we opnieuw een continue stijging vast van deze
populatie. We kunnen nog niet stellen dat het gaat om een breuk met de weifelende evoluties
van de laatste 25 jaren. We onthouden ook dat deze populatie wordt gekenmerkt door het feit
dat EU-burgers in de meerderheid zijn en dat hun aantal nog toeneemt, terwijl volgens de
algemene perceptie het aandeel van niet-EU-vreemdelingen groter is en nog aangroeit. Om
deze tendensen te bevestigen is het nuttig terug te komen op de gegevens die we hebben
gebruikt om de vreemde populatie te beschrijven. Het past immers te aanvaarden dat de
statistieken inzake immigratie of vreemdelingen waarover we in Europa gewoonlijk
beschikken, al te vaak ontoereikend en weinig betrouwbaar zijn, niet tussen de verschillende
Staten vergeleken kunnen worden en slecht gedefinieerd zijn. We kunnen dan ook niet
zomaar aannemen dat gelijk welke cijfers worden gebruikt69. Deze oefening tot validatie van
de gegevens kan overbodig lijken, maar is noodzakelijk om de relevantie van onze resultaten
te verzekeren en hun beperkingen duidelijk toe te lichten.

4.6.1. Een duidelijk afgebakende ‘populatie in wettig verblijf’…
De statistieken over de immigratie en de vreemde aanwezigheid, komen vooral uit uittreksels
van het Rijksregister. Deze gegevens worden over het algemeen als betrouwbaar beschouwd,
ook al noteren we een onderschatting van de vertrekken die tot een lichte overschatting van de
populatie en vooral van de vreemde populatie kan leiden (Perrin en Poulain, 2006a).
Toch stelt het feit dat enkel de door de wet omschreven bevolking in deze statistieken wordt
opgenomen ons voor een aantal problemen. Immers, alleen de personen die wettig
ingeschreven zijn in hun verblijfsgemeente worden in de statistieken opgenomen en er zijn
heel wat categorieën die van deze ‘populatie in wettig verblijf’ worden uitgesloten.

Categorieën die uitgesloten worden van de vreemdelingenstatistieken
o Personen die zich niet kunnen inschrijven in hun verblijfsgemeente, zoals de
vreemdelingen die onregelmatig in ons land verblijven en niet over het verblijfsrecht
beschikken.
o Personen die, hoewel ze over het verblijfsrecht beschikken, niet de nodige formaliteiten
voor de inschrijving vervullen, zoals met name sommige Europeanen.
o Sinds 1 februari 1995, de asielzoekers. Als gevolg van het creëren van het wachtregister
worden asielzoekers immers niet langer geacht deel uit te maken van de populatie in
69

De volledigste recente synthese betreffende de migratiestatistieken in Europa (Poulain, Perrin en Singleton,
2006) toont heel duidelijk aan dat het opmaken van betrouwbare en coherente migratiestatistieken grotendeels
een te verwezenlijken doelstelling blijft in Europa. Aldus begint deze tekst met de volgende vaststelling:
‘Ondanks (zijn) politieke belang is de precieze meting van het migratiefenomeen, bij gebrek aan een coherente
wettelijke basis voor het verzamelen van migratiestatistieken, een onbereikbaar doel gebleven’ (Poulain, Perrin
en Singleton, 2006, p. 27). Bijgevolg moeten we de huidige statistieken kritisch benaderen, zelfs al is België
zeker niet de slechtste leerling van de klas.
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wettig verblijf van de gemeenten zolang ze niet het statuut van vluchteling verkrijgen of
hun verblijf niet op een andere grond wordt geregulariseerd.
o Personen die voor korte tijd in België verblijven (minder dan drie maanden).
o Personen die niet verplicht zijn om zich in een gemeente in te schrijven, zoals de
diplomaten70.
De eerste drie beperkingen zijn natuurlijk de belangrijkste: 1/ vreemdelingen in irregulier
verblijf zonder verblijfsrecht, 2/ vreemdelingen in irregulier verblijf die hun situatie
gemakkelijk zouden kunnen laten regulariseren, zoals de EU-onderdanen, 3/ de asielzoekers.
Kunnen we deze categorieën veronachtzamen? Kunnen we de impact van deze beperkingen
inschatten?

4.6.2. Een nagenoeg onmogelijk te tellen ‘reële populatie’
De slechte registratie van de Europeanen is zeker de minst belangrijke factor. Het is bekend
dat sommige personen, EU-onderdanen, met name in en rond Brussel, de formaliteiten om
zich in een gemeente in te schrijven niet snel genoeg vervullen. Op termijn echter wordt de
inschrijving meestal uitgevoerd voor zij die zich op duurzame wijze in ons land vestigen.
Immers, enerzijds is deze inschrijving niet zo gemakkelijk te omzeilen, gelet op de bestaande
controleprocedures. Anderzijds biedt de inschrijving niet te veronachtzamen voordelen voor
het dagelijks leven (attest van woonst, gezinssamenstelling, mogelijkheid om
bewonersvoordelen te genieten zoals parkeerkaarten, voorrang of korting voor de toegang tot
bepaalde diensten…). Daar we over geen enkel ernstig element beschikken dat toelaat de
omvang van het niet-registreren of van de vertraging bij het registreren in te schatten, gaan we
ervan uit dat de impact op middellange termijn verwaarloosbaar is.
Het feit dat asielzoekers niet in de statistieken worden opgenomen, heeft natuurlijk een veel
grotere impact, ook al mogen we in detail aannemen dat dit niet heeft geleid tot een radicale
wijziging van het totale aantal vreemdelingen. Het feit dat asielzoekers niet in de statistieken
worden opgenomen heeft tot gevolg dat met bepaalde nationaliteiten slecht rekening wordt
gehouden; dit geeft zeker een vertekend beeld van de statistieken van bepaalde groepen waar
we de meeste asielzoekers vinden (bv. ex-Joegoslaven, Russen, Congolezen, Irakezen…). Het
voorbeeld van de Congolezen (Figuur 4.26) is heel opvallend. De evolutie van het aantal
Congolezen wordt immers ‘gebroken’ door de wijziging van definitie en de uitsluiting van de
asielzoekers in 1995. De voorgestelde statistieken over de instroom geven zeker en vast een
heel vertekend beeld, daar asielzoekers vandaag een grote groep onder de nieuwe
immigranten vormen. Met betrekking tot de in België aanwezige vreemdelingen echter (de
‘stock’), is deze impact van de uitsluiting van asielzoekers kleiner voor het totale aantal
vreemdelingen, evenals voor de grootste groepen vreemdelingen (met name de Marokkanen
en de Turken). Enerzijds immers behoren de asielzoekers slechts tot enkele nationaliteiten.
Anderzijds wordt een deel van de asielzoekers na verloop van tijd erkend of verkrijgen zij een
verblijfsvergunning en worden ze opgenomen in de statistieken. Ten slotte vertrekt een ander
deel van de asielzoekers weer of ‘komt in de illegaliteit terecht’ en verkeert dus niet langer in
rechtmatig verblijf in België. De asielzoekers die statistisch gezien een probleem vormen, zijn
die waarvan de aanvraag wordt onderzocht. Aangezien het aantal aanvragen de laatste tijd
70
De leden van internationale en Europese instellingen worden gewoonlijk in het Rijksregister ingeschreven via
de FOD Buitenlandse Zaken.
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sterk is gedaald en de procedure sneller verloopt, is de impact van deze hangende aanvragen
de laatste jaren zeker en vast kleiner geworden. Natuurlijk moeten we ervoor ijveren dat de
asielzoekers opnieuw in de migratiestatistieken worden opgenomen, maar dit is vooral van
belang voor de stromen en minder voor de ‘stocks’.
Figuur 4.26. Evolutie van het aantal Congolezen (D.R.C.) in België, 1960-2010

Bronnen: Volkstellingen en bevolkingsregisters - ADSEI
Het feit dat vreemdelingen in irregulier verblijf niet in de statistieken worden opgenomen,
heeft natuurlijk een impact. Het is echter onmogelijk deze impact te meten. Per definitie
bestaan er geen statistieken over irreguliere vreemdelingen of vreemdelingen in onwettig
verblijf. Hooguit zijn er aanwijzingen over de evolutie en de voornaamste kenmerken van
deze populatie (zie 7.). Eerst en vooral kunnen we, op basis van onderzoeken op het terrein,
proberen de samenstelling van deze populatie te bepalen. Natuurlijk zegt dat echter niets over
de omvang van deze groep. Evenzo kunnen we op grond van indicatoren betreffende de
repressie van het irreguliere verblijf en met name op basis van de cijfers van intercepties van
vreemdelingen in irregulier verblijf door de politie kwalitatieve informatie en zelfs een idee
van de tendensen krijgen. We kunnen echter aannemen dat sommige bevolkingstypes meer
kans lopen om te worden gevat terwijl andere types hieraan makkelijker ontkomen.
Bovendien moet de multiplicatorcoëfficiënt waarmee we op basis van het aantal aangehouden
personen in irregulier verblijf kunnen berekenen hoe groot de populatie is die onwettig in het
land verblijft, nog worden vastgesteld. Deze coëfficiënt is zeker sterk aan verandering
onderhevig, onder meer door de veranderlijkheid van de politieactiviteiten. Een andere
informatiebron heeft betrekking op de personen in onwettig verblijf die de regularisatie van
hun verblijf vragen of verkrijgen. Ook hier echter geldt dat, hoewel deze informatie
interessant en waardevol is, het lichtzinnig lijkt om te denken dat deze personen die om
regularisatie van hun verblijf verzoeken een getrouwe weergave zijn van het aantal personen
in onwettig verblijf en met name van de grote massa vreemdelingen die geen regularisatie
vragen. In dit kader beschikken we over heel interessante onderzoeksresultaten betreffende
populaties die niet absoluut op zoek gaan naar regularisatie van hun verblijf, ook al zijn ze
sterk vertegenwoordigd in België, zoals de Polen (Kuzma, 2003).
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Op basis van de weinige betrouwbare aanwijzingen waarover we beschikken, is het verband
tussen populatie in wettig en in onwettig verblijf, lang niet zo duidelijk als we zouden kunnen
geloven71. Beide evoluties staan grotendeels los van elkaar. Zo heeft de regularisatiecampagne
die eind 1999 werd gelanceerd niet geleid tot een duidelijke groei van de vreemde populatie.
Integendeel, in de jaren 2000, 2001 en 2002 is de vreemde populatie sterk verminderd.
Bovendien ligt de samenstelling van de populatie in onwettig verblijf zeker niet in het
verlengde van de populatie in wettig verblijf; dit lijkt in te gaan tegen het idee dat de legale
immigratie de illegale immigratie voedt. De statistiek van het aantal aanhoudingen van
personen in onwettig verblijf door de politie is slechts een onvolkomen afspiegeling van de
samenstelling van de populatie in onwettig verblijf, maar brengt een duidelijke bevestiging
van wat we eerder al hebben gezegd (Figuur 4.27 en 4.28)72.
Natuurlijk zijn de niet-Europeanen ruimschoots oververtegenwoordigd in de populatie in
onwettig verblijf. Terwijl ze slechts ongeveer één derde van de vreemdelingen in wettig
verblijf vertegenwoordigen, zijn de niet-Europeanen goed voor meer dan drie vierde van de
intercepties van personen in onwettig verblijf door de politie in het jaar 2010. De belangrijkste
niet-Europese nationaliteiten die we aantreffen onder de bevolking in wettig verblijf in België
(Marokko, Turkije en Congo), bevinden zich natuurlijk onder de personen die vaak worden
geïntercepteerd. Ze verkeren echter niet per se in de meerderheid : de Turken en Congolezen
zijn hierin nauwelijks oververtegenwoordigd als men vergelijkt met de populatie in wettig
verblijf73. De Marokkanen, goed voor 7,7 % van de vreemde populatie in wettig verblijf,
vertegenwoordigen dan weer wel 16 % van de geïntercepteerden. De Turken, goed voor 3,7 %
van de vreemdelingen in wettig verblijf, vertegenwoordigen slechts 1,1 % van de intercepties.
De Congolezen, goed voor 1,7 % van de vreemde populatie in wettig verblijf,
vertegenwoordigen niet meer dan 0,95 % van de geïntercepteerden in 2010. Dit doet
vermoeden dat de belangrijkste niet-EU-lidstaten geen grote irreguliere immigratie
teweegbrengen in verhouding tot de wettelijke immigratie. Het feit dat er geen rekening wordt
gehouden met de personen in onwettig verblijf, leidt waarschijnlijk tot een onderschatting van
de omvang van de immigratie uit de belangrijkste herkomstlanden, maar minder dan voor
andere landen. Zo vinden we onder de belangrijkste niet-Europese landen vanwaar de
geïntercepteerde personen in onwettig verblijf afkomstig zijn veel nationaliteiten die een
belangrijke plaats beginnen in te nemen in de statistieken van de vreemdelingen in wettig
verblijf: Algerije, India, Brazilië, Irak, Palestina… Opvallend bij de personen in onwettig
verblijf is het grote aandeel EU-onderdanen (12% in 2010), vooral Roemenen, Bulgaren en
Polen Bulgaren die goed zijn voor 12 % van het totale aantal geïntercepteerden, terwijl deze
nationaliteiten slechts 7,8 % van de vreemdelingen in wettig verblijf vertegenwoordigen. In
dit precieze geval, merken we de laatste jaren, een toename op van de populatie in wettig
verblijf afkomstig uit die drie landen, terwijl hun aandeel in de intercepties onophoudelijk
daalde, behalve voor de Roemenen. De nieuwe migraties uit Centraal- en Oost-Europa zijn
71
Zie in verband hiermee de synthese van Michael Jandl en Albert Kraler (2006), die in detail aantonen hoe
complex het verband tussen legale en illegale migratie is en hoe bedrieglijk de intuïtie ter zake kan zijn.
72
Op lokaal vlak is het gebruik van grondige terreinonderzoeken zeker beter. Men kan echter niet overwegen om
dit soort onderzoeken op nationaal niveau te gebruiken, noch om fragmentaire lokale gegevens te extrapoleren of
bij elkaar op te tellen. In tegenstelling tot een aantal landen (bv. Spanje) is een telling van de vreemdelingen in
onwettig verblijf ondenkbaar.
73
Opgelet, het betreft hier (1) de nationaliteit die bewezen wordt aan de hand van identiteitsdocumenten, of (2)
bij afwezigheid van identiteitsdocumenten, de nationaliteit zoals ze door de geïntercepteerde persoon verklaard
wordt, of (3) de nationaliteit onder de welke de geïntercepteerde persoon gekend is bij de DVZ (indien de
persoon vroeger reeds in contact kwam met de diensten van de DVZ). De nationaliteit die tijdens de interceptie
wordt opgegeven, komt niet steeds overeen met de reële nationaliteit van de persoon. Men kan dus niet uitsluiten
dat bepaalde voorgestelde percentages in Figuur 4.27 vertekend zijn door dit fenomeen.
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verdeeld over de vraag of de bestaande regels wel toereikend zijn, of indien ze daarentegen al
te makkelijk de mogelijkheid bieden de nationaliteit te verwerven of deze verwerving juist te
veel wordt bemoeilijkt. Bovendien, verschilt de wetgeving duidelijk van land tot land...
4.7.3. Een vreemde populatie die de impact van de migraties onvoldoende
weergeeft
De statistieken over de vreemde populatie geven de demografische impact van de immigratie
soms onvoldoende weer. Deze statistieken houden immers geen rekening met de personen die
Belg zijn geworden of van wie de ouders geïmmigreerden zijn. Een vertekend beeld kan ook
het gevolg zijn van een verschillend niveau en een verschillende snelheid waarmee de
Belgische nationaliteit wordt verworven (of toegekend), afhankelijk van de oorspronkelijke
nationaliteit. Immers, terwijl het niveau van verwerven van de Belgische nationaliteit in
sommige groepen hoger is, kan het feit enkel en alleen gebruik te maken van statistieken op
basis van nationaliteit, de demografische impact van deze specifieke immigratie
minimaliseren.

4.7.4. Een noodzakelijke denkoefening over de analysecategorieën
Zoals uit de statistieken over het aantal vreemdelingen blijkt, kunnen we het debat over de
immigratie, de integratie en de discriminaties niet langer voeren op basis van het criterium
nationaliteit. Terwijl de nationaliteit nog bepalend is voor het recht op toegang en verblijf, kan
het gebrek aan verband tussen nationaliteit en integratie of tussen nationaliteit en
discriminatie, niet langer correct worden gevat op basis van de nationaliteit, aangezien de
nationaliteit niet langer de correcte weergave is van de herkomst van de personen waarop de
discriminatie steunt. Bovendien kunnen de definities van het begrip ‘integratie’, zoals ze door
de overheid naar voren worden geschoven, geen genoegen nemen met een kader dat alleen op
nationaliteit steunt. Deze laatste wordt vandaag heel snel verkregen, zonder dat er controle
wordt uitgeoefend op de integratiewil, zoals dat in het verleden wel het geval kon zijn74. Het
gebruik van statistieken over de nationaliteit om een populatie van vreemde afkomst te vatten,
is onmogelijk, zonder een averechts effect te krijgen. We hebben aangetoond dat de evolutie
van de vreemde populatie niet mag worden verward met de populatie van vreemde afkomst.
We zouden kunnen aantonen dat de samenstelling van de vreemde populatie geen enkel
verband houdt met de samenstelling van de populatie van vreemde afkomst, als gevolg van
het feit dat het model voor het verkrijgen van de nationaliteit grondig verschilt (Perrin, Dal en
Poulain, 2006); we zouden ook kunnen aantonen dat de situatie op de arbeidsmarkt van
Belgen van vreemde afkomst niet mag worden verward met de situatie van vreemdelingen
(Vertommen, Martens en Ouali, 2006).
Hoewel er geen sprake van kan zijn om de Belgische nationaliteit van Belgen van vreemde
afkomst in twijfel te trekken, kan het interessant zijn om te weten hoeveel Belgen van
vreemde afkomst er zijn en welke hun specifieke kenmerken zijn, met name omdat de kans
bestaat dat ze op basis van hun afkomst worden gediscrimineerd. Daarvoor hebben we echter
nieuwe methoden nodig die niet langer alleen op nationaliteit steunen (zie 5.; Eggerickx en
al., 1999; Perrin en Poulain, 2001; Debuisson en Perrin, 2004; Vertommen en al., 2006;
Perrin, Dal en Poulain, 2006; Centrum voor de gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, 2007).
74
Integratie is niet langer een voorwaarde om de Belgische nationaliteit te verwerven. De verwijzing naar elk
criterium van integratie of bereidheid tot integreren is immers verdwenen uit het Belgisch recht.
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4.7.5. Gedeeltelijke conclusie
De populatie met een vreemde nationaliteit in België stagneert sinds bijna 25 jaar. Ongeacht
de invalshoek van waaruit men deze populatie bekijkt, maken de onderdanen van de Europese
Unie vandaag de meerderheid uit van de vreemdelingen die wettig in België verblijven. Deze
vreemdelingen uit de EU hebben uiteraard niets te maken met het vertekende beeld dat
sommigen al eens durven ophangen. Met het einde van de beperkingen inzake vrij verkeer in
zicht, moet dit relatieve belang van de Europeanen op korte termijn toenemen.75. Deze
Europese mobiliteit is ongetwijfeld een positief element voor de Belgische samenleving en
economie.
De tweespalt tussen realiteit en perceptie is vooral te wijten aan het courante gebruik van de
term ‘vreemdeling’ om een persoon van vreemde afkomst aan te duiden, ongeacht zijn
nationaliteit. Indien men deze tweede populatie die voortgekomen is uit de immigratie wil
belichten, is de nationaliteit niet toereikend en we gaan proberen om iets verder te gaan en
rekening te houden met de nationaliteit, de geboorte of de geboorteplaats van de ouders (zie
hoofdstuk 7). Dit betekent niet dat het concept ‘vreemde populatie’ vandaag geen zin of nut
meer heeft. Kennis over de vreemde populatie is essentieel om de populatie te bepalen waarop
het vreemdelingenrecht van toepassing is. Indien men het evenwel over discriminatie of
integratie heeft, heeft het vermoedelijk niet veel zin meer om naar de nationaliteit te
verwijzen. Voor elk onderwerp is het belangrijk om precieze en aangepaste definities te
hanteren. Soms is het een goede oplossing zich te concentreren op de vreemde populatie. In
andere gevallen moet men zich veeleer richten op de populatie ‘van vreemde afkomst’.

75

De overgebleven beperkingen werden op 1 mei 2009 volledig opgeheven voor de onderdanen uit de 8 nieuwe
Lidstaten die in 2004 tot de Unie zijn toegetreden. Deze beperkingen, die tot in 2011 zouden kunnen voortduren,
blijven echter van toepassing voor de Bulgaren en de Roemenen.
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Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit76

5.

5.1.

Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt constant.
De breekpunten die sinds 1984 worden waargenomen zijn in termen van kwantitatieve impact
ongezien. Alleen in 1985 al, werden meer dan 80.000 vreemdelingen Belg (bijna 10% van de
vreemde populatie uit die tijd). Vanaf 1992 steeg het aantal nationaliteitswijzigingen sterk met
grote pieken in 1992, 2000 en 2001, ingevolge de hervormingen van het Wetboek van de
Belgische Nationaliteit. Tussen 1985 en 2009 zijn er 776.209 vreemdelingen Belg geworden.
Sinds 2003 zakte het aantal nationaliteitswijzigingen naar een lager niveau, dat varieert tussen
31.000 en 38.000 wijzigingen op jaarbasis (Figuur 5.1).
Figuur 5.1. Evolutie van het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft
verworven, 1946-2010
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De statistische gegevens over de procedure tot verkrijging van de Belgische nationaliteit
komen uit de schriftelijke antwoorden op de vragen opgeworpen in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Die antwoorden zijn gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister en
bevatten informatie over de verkrijgingen in 2010. Die gegevens spreken van gemiddeld 20%
nieuwe Belgen per jaar. Het verschil tussen de gegevens van ADSEI en de Kamer van
Volksvertegenwoordigers is vooral te merken in twee wettelijke categorieën waar de kinderen
bij hun geboorte automatisch de Belgische nationaliteit toegekend wordt. De eerste categorie
omvat de toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader
of van de moeder, krachtens artikel 8, § 1, 1°. In een aantal van die gevallen echter gaat het
76
Bepaalde statistieken in dit hoofdstuk konden niet geactualiseerd worden door een gebrek aan beschikbare
gegevens. Daarom geven bepaalde figuren enkel gegevens tot en met 2005 weer.
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om een Belgische ouder die het kind niet meteen heeft erkend. De tweede wettelijke categorie
is gebaseerd op artikel 11, paragrafen 1 en 2 uit het Wetboek van de Belgische Nationaliteit,
dat bepaalt dat kinderen die in België geboren worden uit een ouder of adoptant die zelf in
België is geboren, automatisch de Belgische nationaliteit krijgen. Omdat beide bepalingen de
automatische toekenning van de Belgische nationaliteit bij geboorte opleggen en omdat de
aantallen in die twee wettelijke categorieën sterk verschillen tussen de statistieken van de
ADSEI en die van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, worden beide groepen
afzonderlijk geanalyseerd (Tabel 5.1).
De wetswijzigingen hebben een grote invloed gehad op het aantal verkrijgingen en
toekenningen van de nationaliteit. Zo valt de piek van 1985 samen met de wetswijziging in
1984 van de toekenningsvoorwaarden van de nationaliteit bij de geboorte, voor kinderen met
een Belgische moeder. De uitschieter in 1992 (Figuur 5.1) komt overeen met de wijziging van
het wetboek in 1991 waardoor kinderen van de derde generatie de Belgische nationaliteit
toegekend werd. Dat jaar waren er 28.762 nationaliteitswijzigingen, goed voor 61,6%. Dit was
het gevolg van kinderen die in België geboren werden uit ouders die eveneens in België zijn
geboren.
Door de hervorming van het nationaliteitsrecht nam bovendien ook het jaarlijkse aantal
verkrijgingen en toekenningen van de nationaliteit op langere termijn toe. Zo is de verkrijging
van de nationaliteit door nationaliteitsverklaring de belangrijkste reden voor
nationaliteitsverwerving geworden na de invoering ervan in 1991. De hervorming in 2006
verklaart in grote mate de stijging na 1991. De wijziging in het Wetboek van de Belgische
Nationaliteit in 1999 heeft de procedure voor verkrijging door nationaliteitsverklaring
vereenvoudigd en geharmoniseerd. Die methode is snel de belangrijkste aanleiding voor
nationaliteitsverwerving geworden. De afgelopen tien jaar was ze goed voor 37% van de
nationaliteitswijzigingen. Een rechtstreeks gevolg van die evolutie is dat de toekenning als
gezamenlijk gevolg van een akte van verkrijging (aan een minderjarig kind waarvan een
ouder Belg is geworden) in de jaren 2000 de tweede meest gebruikte procedure is geworden
om de Belgische nationaliteit te bekomen (een kwart van de nieuwe Belgen in het voorbije
decennium maakte er gebruik van). De gegevens wijzen ook op een geleidelijke daling van
het aantal naturalisaties tijdens de voorbije 10 jaar. In 2010 bereikte de procedure een
laagtepunt, met nog maar 3.836 dossiers. Zo is die procedure intussen de derde methode om
de Belgische nationaliteit te verwerven, terwijl van 1994 tot 1999 het merendeel nog voor
naturalisatie koos. We moeten ook nog onderstrepen dat de voorbije jaren het aantal
nationaliteitsverwervingen van buitenlandse partners van Belgen is toegenomen. Sinds 2009
is deze vorm van nationaliteitsverwerving belangrijker dan naturalisatie. Als we die analyse
doortrekken voor het hele voorbije decennium, stellen we vast dat deze procedure de vierde
plaats inneemt van de procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven (11% van de
nieuwe Belgen sinds 2000).
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Tabeel 5.1. Evoluutie van hett aantal vreeemdelingen die Belg worden,
w
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Bronn: Vraag-en anntwoordbulletiins van de Kaamer van Volkksvertegenwooordigers, http://www.dekam
mer.be
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Het perrcentage is beerekend op heet totale aantall verkrijgingenn van de Belggische nationaaliteit, met uittzondering
van de kinderen die de nationaleit biij hun geboortte toegekend kregen.
k
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Tabeel 5.2. Vreeemdelingen die de Belggische nationnaliteit verw
wierven vollgens hun voorige
nationaliteeit (gedetaillleerde natioonaliteiten), 1991-2009
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t begin
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v
te kenmerkeen van de niieuwe Belgeen was.
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55.4.
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De hierrvoor uiteenngezette infformatie heeeft te makken met hett verkrijgen
nationalliteit in Beelgië. Maarr een aanttal vreemdeelingen verrwerft de nationaliteit
n
t in het
buitenlaand, terwijl anderen inn België Beelg kunnen worden en zich vervoolgens in eeen ander
land kunnnen vestigen.
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Er bestaan gegevens over het land van verblijf op een bepaalde datum, voor de verschillende
cohorten van ‘nieuwe Belgen’. Maar de duur tussen het verwerven van de nationaliteit en de
opgegeven referentiedatum (1 januari 2008) verhoogt de kans waarschijnlijk op
migratiebewegingen van deze ‘nieuwe Belgen’. Dit bemoeilijkt het om hier een comparatieve
analyse per cohorte uit te voeren. Niettemin verbleef 4,71% van de 583.529 vreemdelingen
die tussen 1990 en 2007 de Belgische nationaliteit in België verwierven, op 1 januari 2008 in
het buitenland of op een onbekende plaats. Omgekeerd verbleef 46% van de 15.551
vreemdelingen die de Belgische nationaliteit buiten België hebben bekomen, op 1 januari
2008 nog altijd in het buitenland (tabel 5.3).
Omdat de toegang tot het verblijf varieert volgens afkomst van het individu, kan de
nationaliteitsverwerving worden gezien als een stimulans voor internationale mobiliteit in die
zin dat de persoon in kwestie niet langer afhankelijk is van een machtiging tot verblijf om
terug te keren. Zo is de kans dat EU-burgers emigreren groter, omdat zij genieten van een
grotere bewegingsvrijheid binnen de Europese Unie (CGKR, 2010). Het zou dus interessant
zijn om de internationale mobiliteit van de ‘nieuwe Belgen’ in detail te analyseren volgens
hun oorspronkelijke nationaliteit en dit in verhouding tot de burgers die niet van nationaliteit
zijn veranderd.
Van 1990 tot en met 2007 heeft dus 2,6% van de vreemdelingen die Belg zijn geworden, de
nationaliteit in het buitenland of op een onbepaalde plaats bekomen. Zoals we net hebben
gezien, is het verkrijgen van de nationaliteit niet migratieneutraal. Men kan de Belgische
nationaliteit immers ook in het buitenland bekomen. Vóór het jaar 2000 betrof het aantal van
dergelijke nationaliteitswijzigingen minder dan 500 personen, die in het buitenland of op een
niet nader bepaalde plaats verbleven (met uitzondering van 1991 en 2000). Na 2001 stijgt dit
aantal sterk en verkrijgen elk jaar ongeveer 1.400 personen op deze manier de Belgische
nationaliteit. In 2002 en 2003 daalt het aantal nationaliteitswijzigingen door personen die niet
in België verblijven lichtjes, om vervolgens te stijgen tot aan 2.100 in 2007, zijnde 5,5% van
de vreemdelingen die Belg zijn geworden.
Welke wettelijke bepalingen hebben bijgedragen tot de toename van deze vorm van
nationaliteitsverkrijging vanuit het buitenland? Volgens de cijfers van de ADSEI gaat het
vanaf 2001 bij iets meer dan 30% van deze nationaliteitswijzigingen om Belgen, die in het
buitenland zijn geboren en die uiterlijk vijf jaar na de geboorte van hun kind(eren), de
Belgische nationaliteit voor hun kind(eren) aanvragen (art. 8 §1, 2°, B WBN). 15% van deze
wijzigingen zijn het gevolg van adoptie door een Belg die in België is geboren. Er is ook nog
het specifieke geval van meerderjarige kinderen met Belgische ouders die krachtens artikel
12bis §1, 2° WBN de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen. Deze procedure is goed voor
een bescheiden 1,6% van de nationaliteitsverwervingen in het buitenland. In reële cijfers
hebben tussen 2001 en 2007 186 personen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De
hypothese die in een vorig jaarverslag naar voor werd gebracht, met name dat deze personen
zich niet in België komen vestigen maar voor de Belgische nationaliteit kiezen om hun ouders
te kunnen bezoeken zonder dat ze hiervoor een visum hoeven aan te vragen, kunnen wij
echter onmogelijk met cijfers hard maken.
Wel vermelden statistieken de verblijfplaats van de personen die de Belgische nationaliteit in
het buitenland of op een niet nader bepaalde plaats hebben verworven. Uit de cijfers van 1
januari 2008 blijkt dat vóór de stijging van het aantal verkrijgingen in 2001 ongeveer 9 van
de 10 personen in België verblijven. De stijging in 2001 brengt nauwelijks verandering in
deze cijfers. Wel is duidelijk dat de verkrijgingen van de laatste jaren ervoor zullen zorgen
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dat meer personen terugkeren omdat er minder tijd verstrijkt tussen het moment van de
nationaliteitsverkrijging en de datum van 1 januari 2008. Op basis van de vastgestelde
tendenzen in het begin van de jaren 2000, kunnen wij afleiden dat ongeveer 50% tot 55% van
de vreemdelingen in het buitenland blijft wonen.
Tabel 5.3. Verandering van nationaliteit volgens de verblijfplaats op het ogenblik van het
verwerven van de nationaliteit en volgens de verblijfplaats op 1 januari 2008.
Verblijfplaats of toestand op het
ogenblik van de verkrijging van de
Belgische nationaliteit
Verblijfplaats op 1 Januari 2008
Aantal (1990 tot 2007)
Percentage

In België

In België
556.019
95,29%

In buitenland of onbepaald

In buitenland
of onbepaald

In België

27.510
4,71%

8.328
53,62%

In buitenland
of onbepaald
7.203
46,38%

Bronnen: RR - ADSEI

Figuur 5.5. Evolutie van het aantal vreemdelingen dat Belg wordt in het buitenland of op een niet nader
bepaalde plaats, volgens hun verblijfplaats op 1 januari 2008, 1991-2007
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55.6.
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Figuur 5.9. Verwerven van de nationaliteit door migranten van 1991 tot 2001
volgens de verblijfsduur en het jaar van immigratie
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Figuur 5.10. Verwerven van de nationaliteit door de in België geboren vreemdelingen van
1991 tot 2001 volgens leeftijd en geboortejaar
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6.

De populatie van vreemde afkomst [stock]
6.1.

Welke definitie(s)?

De discussie over de definitie van de populatie van vreemde afkomst is een van de oudste
debatten die het statistisch onderzoek over immigratie beïnvloeden. In talrijke landen zoals
België biedt de statistiek gewoonlijk enkel gegevens over de nationaliteit. Dit principe wordt
echter in vraag gesteld. Nationaliteit alleen is immers niet voldoende om inzicht te verwerven
in de afkomst van de populatie en in de situatie van de populaties van vreemde afkomst die de
nationaliteit van het land waar ze verblijven hebben verkregen (Jacobs en Rea, 2005; Perrin,
Dal en Poulain, 2006; Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2007). In de
meeste Europese landen denkt men er dus aan om alternatieve definities te gebruiken
waarmee een beter inzicht in die afkomst kan worden verworven.
Praktisch gezien gebruiken de landen redelijk diverse variabelen om vreemde personen of
personen van vreemde afkomst te identificeren:
o De nationaliteit. De meest gebruikte variabele. Het gebruik ervan wordt echter steeds
vaker bekritiseerd door de versnelling van het proces voor de verwerving van de
nationaliteit.
o De nationaliteit bij de geboorte. Ook al wordt die nooit officieel gebruikt, vaak wordt
er bij volkstellingen naar gevraagd (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg…). Op die
manier kunnen vreemdelingen die de nationaliteit van het land waar ze verblijven
hebben verworven, worden geïdentificeerd.
o De geboorteplaats wordt vaak als variabele gebruikt, o.m. in immigratielanden zoals
de Verenigde Staten of Canada. Dit kan nuttig zijn om een onderscheid te maken
tussen de migranten (personen die zijn gemigreerd) en personen die in het land zijn
geboren (al dan niet vreemdeling). Via de geboorteplaats is het echter niet mogelijk de
nakomelingen van migranten die in het land zijn geboren te identificeren (tweede
generatie of latere generaties).
o De geboorteplaats van de ouders is sinds recent een in Europa vaak gebruikte
variabele geworden om populaties van vreemde afkomst of migranten te identificeren
en verder te gaan dan enkel de huidige nationaliteit. Die ligt o.m. aan de basis van de
definities van allochtonen in Nederland en gelijkaardige definities in bepaalde
Scandinavische landen (Ǿstby, 2002).
o De door de individuen uitgesproken raciale of etnische afkomst ligt aan de basis van
heel wat statistieken in de Angelsaksische wereld, voornamelijk in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten.
o De geregistreerde (etnische) nationaliteit bovenop het burgerschap in de voormalige
communistische landen van Centraal- en Oost-Europa vormt in die landen de basis
van een aantal etnische statistieken.
o De moedertalen of gesproken talen kunnen aan de basis liggen van een classificatie
van het etnische type in een aantal landen in o.m. Centraal- en Oost-Europa (Finland,
Tsjechische Republiek, Hongarije, Rusland…).
Alle voorgestelde indicatoren geven niet meer dan een gedeeltelijk beeld van de herkomst en
kunnen vertekend zijn. De nationaliteit is slechts een heel indirecte weergave van de herkomst
gelet op de ruime liberalisering van de toegang tot de nationaliteit voor migranten en hun
kinderen. Via de geboorteplaats van het individu is het niet mogelijk rekening te houden met
de tweede generatie migranten. De geboorteplaats van de ouders zegt dan weer niet
noodzakelijk iets over personen van de derde generatie. De verwijzing naar het begrip ras
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wordt behalve in de Angelsaksische wereld vaak als onaanvaardbaar beschouwd. Ook het
begrip etnie kan onder bepaalde omstandigheden twijfels oproepen. De verklaring van
verbondenheid met een raciale of etnische groep kan moedwillig worden vervalst om te
kunnen genieten van de voordelen die zijn verbonden met het behoren tot een bepaalde groep
(in het kader van programma’s voor positieve discriminatie bijvoorbeeld), of om niet met een
groep te worden verbonden die als negatief wordt ervaren of wordt gediscrimineerd. Personen
die buiten het land van herkomst zijn geboren kunnen de taal van de oorspronkelijke groep
zijn vergeten …
De nationaliteit is vandaag de dag ongetwijfeld de minst bruikbare variabele door de
aanzienlijke evolutie van het Belgische nationaliteitsrecht dat intussen een van de meest
liberale in Europa is (Bauböck e.a., 2006) en door het feit dat de gemeenschappen van
vreemde origine zich reeds lang in België hebben gevestigd.

6.2.

Welke gegevens?

De nationaliteit is ongetwijfeld een slecht middel om de afkomst van een individu te
identificeren, we kunnen er echter niet omheen dat er in België bitter weinig alternatieven
zijn. Het gebruik van variabelen die naar de etnische of raciale afkomst verwijzen, roept
ethische bezwaren op maar is eveneens onderworpen aan wettelijke inperkingen. Bovendien
worden deze gegevens momenteel niet verzameld en het is geen optie om deze variabelen bij
de statistische gegevens die reeds ingezameld worden te voegen. Vragen naar dergelijke
kenmerken zouden in surveys kunnen worden ingevoerd, maar daarmee zou nog geen
nauwkeurige demografische boekhouding gehouden kunnen worden78.
De geboorteplaats van het individu en van zijn ouders is ongetwijfeld de meest eenvoudige
variabele om te gebruiken en de best aangepaste om een objectief inzicht te krijgen in de
afkomst van een individu. De geboorteplaats van het individu en van zijn ouders is een
neutrale variabele die geen enkel verband houdt met de etnische of raciale afkomst van het
individu, maar die wel een inzicht in de oorsprong van het individu kan geven. Bovendien is
de geboorteplaats een informatie die vaak wordt ingezameld en geregistreerd. De enige
beperking is het feit dat de toegang tot de geboorteplaats van de ouders, die in het
Rijksregister is geregistreerd door de wet is beperkt79. Ook al worden er inspanningen in die
richting gedaan, met deze beperking dient rekening gehouden te worden (Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2007).
Waalse en Vlaamse onderzoekers hebben heel vroeg aan een alternatieve oplossing gedacht,
namelijk de nationaliteit bij de geboorte (Debuisson en Poulain, 1992; Eggerickx e.a., 1999;
Poulain en Perrin, 2002; Debuisson en Perrin, 2004; Vertommen en Martens, 2005; Perrin,
Dal en Poulain, 2006). Deze oplossing is niet de ideale. Ze is immers nog op de nationaliteit
gebaseerd, wat bijvoorbeeld leidt tot de uitsluiting van de kinderen van de tweede generatie
die zijn geboren na het verwerven van de nationaliteit door een van hun ouders (deze kinderen
78

Een definitie vinden voor het begrip 'etnie of etnische afkomst' is het grootste probleem. Vaak moeten we
afgaan op zelfverklaring. Dit doet ook vragen rijzen over multi-etnische afkomst en de keuze die het individu
moet maken.
79
Voor het bepalen van de geboorteplaats van de ouders van een persoon, moet de identiteit van de ouders
worden bepaald. De afstamming is evenwel geen bruikbaar gegeven voor statistische doeleinden. Ze maakt deel
uit van de informaties die door de gemeenten worden ingezameld en het gebruik van deze informatie is voor de
gemeenten voorbehouden.
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kunnen immers door de nationaliteitsverwerving van bij hun geboorte als Belg worden
beschouwd). Het is nochtans de enige oplossing om praktisch rekening te houden met een
deel van de Belgen van vreemde afkomst, Belgen die ooit vreemdeling zijn geweest, voor het
opstellen van statistieken over de afkomst van de bewoners van het land (Debuisson en Perrin,
2004). Daartoe baseert men zich op twee informatiebronnen. Enerzijds de nationaliteit bij de
geboorte die bij de telling in 1991 werd opgegeven. Anderzijds houdt het Rijksregister
informatie bij over de vorige nationaliteiten van de Belgen, indien die Belg geworden zijn
door verkrijging of toekenning, na aanvankelijk als vreemdeling te zijn geregistreerd. Door
het Rijksregister en de telling van 1991 als basis te nemen, kunnen we de populatie
beschrijven per huidige nationaliteit en nationaliteit bij de geboorte, geboorteplaats en
immigratiedatum, leeftijd, geslacht, gemeente waar men verblijft, huwelijksstaat en
gezinssituatie (cfr. de werkzaamheden van de demografen van de UCL, Luc Dal, Thierry
Eggerickx, Nicolas Perrin en Michel Poulain). Door de gegevens uit het Rijksregister en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als basis te nemen, kan men de populatie opnieuw
samenstellen volgens de huidige nationaliteit en de nationaliteit bij de geboorte, leeftijd,
geslacht, arrondissement waar men verblijft, activiteit en voor een deel het opleidingsniveau
(cfr. werkzaamheden van Albert Martens van de KUL)80.
Momenteel is deze indeling volgens nationaliteit bij de geboorte op basis van de gegevens uit
het Rijksregister beschikbaar tot 1 januari 2006. We stellen in dit hoofdstuk echter een
schatting van de vreemde populatie bij geboorte opgedeeld per nationaliteit voor tot 1 januari
2010. Die schatting is gebaseerd op een methode die we hierna in detail beschrijven (zie
6.3.2). We houden rekening met verwervingen van de Belgische nationaliteit, maar ook met
eventuele sterfgevallen en vertrekken van de vreemde populaties bij geboorte. Deze
schattingen zijn natuurlijk niet exact, maar we kunnen ze wel als voldoende beschouwen.
Zodra de toegang tot recentere gegevens mogelijk is, zullen deze schattingen bijgesteld
moeten worden.

6.3.

Voorstellen tot schatting

6.3.1. Personen die in het buitenland zijn geboren
6.3.1.1.

Definitie en identificatiemethode

Het geboorteland van een individu is het meest eenvoudige kenmerk om de internationale
migraties te bestuderen. Via het geboorteland kan de populatie die in het buitenland is
geboren of de geïmmigreerde populatie in de eerste betekenis van het woord worden bepaald,
nl. alle in het buitenland geboren personen die internationaal zijn gemigreerd om zich te
vestigen in het land waar ze momenteel hun woonplaats hebben.

80

Socioloog Jan Hertogen heeft daarnaast pogingen gedaan om schattingen te maken (www.npdata.be). Deze
schattingen mogen niet als wetenschappelijk gegrond worden beschouwd en zijn sterk vertekend (De Witter e.a.,
2007). De auteur probeert het aantal als vreemdeling geboren personen te schatten (vreemdelingen en personen
die Belg zijn geworden) door het aantal vreemdelingen en het aantal vreemdelingen dat Belg is geworden tijdens
de laatste 25 jaar, samen te nemen. Een aanzienlijk aantal personen is echter vóór de jaren 1980 Belg geworden
en met hen wordt dus geen rekening gehouden. Bovendien wordt ook geen rekening gehouden met de personen
die Belg zijn geworden en die overlijden of vertrekken. In een aantal studies heeft Jan Hertogen gepoogd het
aantal migranten te schatten door bij zijn foute schatting van de personen die als buitenlander zijn geboren, de
kinderen van die mensen bij te tellen. De schatting van het aantal van die kinderen is op een multiplicator
coëfficiënt gebaseerd die niet als bevredigend kan worden beschouwd.
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Op basis daarvan kan men de directe impact van de internationale migraties schatten. Op twee
beperkingen moet echter worden gewezen. Enerzijds kan er via het geboorteland geen
rekening worden gehouden met de indirecte impact van de migraties, nl. het feit dat migranten
in België geboren nakomelingen hebben, met wie geen rekening wordt gehouden als men zich
tot hun geboorteplaats beperkt. Anderzijds maakt een verwijzing naar het geboorteland
volledig abstractie van het concept nationaliteit. Bijgevolg wordt een staatsburger die in het
buitenland is geboren als immigrant beschouwd, terwijl een vreemdeling die in het land is
geboren, als een inboorling wordt beschouwd. Dit kan tot problemen leiden voor de landen
die aanzienlijke gemeenschappen van expats of koloniën hebben gehad. In het geval van
België betekent dit dat de Belgen die in Belgisch Congo zijn geboren, als immigrant worden
beschouwd. De impact van dat soort situaties kan worden gecontroleerd door een onderscheid
te maken in de personen die in de betroffen gebieden zijn geboren gedurende periodes tijdens
dewelke deze aanwezigheid het sterkst was.
Ondanks de beperkingen van deze classificatie, zijn heel wat internationale instellingen (op
verschillende niveaus en met verschillende aanbevelingen, de Verenigde Naties, Eurostat en
de OESO) er voorstander van om het geboorteland van de individuen als basis te nemen,
ofwel als stap in een meer doorgedreven analyse die rekening houdt met de nationaliteit en de
nationaliteit bij de geboorte, ofwel als doel op zich om de impact van de migraties beter te
begrijpen. In het Belgische geval is deze analyse niet echt geschikt om de problematiek van
de populaties afkomstig uit de immigratie in al haar complexiteit te benaderen, de tweede en
derde generaties afkomstig uit de migratie staan vandaag immers in het middelpunt van de
belangstelling. Ondanks alles is dit een eerste eenvoudige indicator via dewelke het probleem
vanuit een nieuwe invalshoek kan worden benaderd en die onderstreept dat talrijke personen,
zowel Belgen als vreemdelingen, hun geboorteland hebben moeten verlaten om naar België te
komen en die dus een ervaring met internationale migratie hebben.
Het geboorteland is in feite de voornaamste indicator geweest van de herkomst van de Belgen
gedurende het volledige eerste deel van de geschiedenis van het Koninkrijk. Zoals in tal van
andere Europese landen maakte de statistiek tot aan het einde van de XIXde eeuw enkel een
onderscheid volgens het geboorteland tussen de populatie van het Koninkrijk. De nationaliteit
werd enkel in een aantal tabellarische rangschikkingen opgenomen wanneer dit nodig was. Na
het opnemen van de nationaliteit in de volkstelling van 1890, behielden alle publicaties tot de
tweede wereldoorlog een dubbele classificatie volgens de nationaliteit en de geboorteplaats.
Daar kwam pas een 50-tal jaar geleden een einde aan (Caestecker, 2005).
6.3.1.2.

Een nuttige indicator om de migranten te begrijpen, maar …

De eenvoudige classificatie van de populatie in functie van de geboorteplaats is de beste
indicator voor de rechtstreekse impact van de migraties en de samenstelling van
migrantenpopulatie.
Op 1 januari 2010 telden we in België 1.504.264 personen die in het buitenland geboren zijn,
of 13,8 % van de populatie. Het aandeel immigranten neemt sinds het begin van 20e eeuw
voortdurend toe: van ongeveer 3% in 1900 tot bijna 14% in 2010. Vooral de groei van deze
populatie in de jaren 2000 is opvallend: 41% tegenover 13% tijdens de jaren 1990 (figuur
6.1.). De problematiek van de tweede generaties is vandaag misschien belangrijker dan
gisteren, maar ze mag de opvallende aangroei van de eigenlijke migrantenpopulatie niet doen
vergeten.
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Ook al wordt het geboorteland in geïsoleerde gevallen vaak gebruikt in landen zoals de
Verenigde Staten en ook al kan men op basis daarvan waardevolle resultaten voorleggen, toch
wordt het concept nationaliteit nog steeds als essentieel beschouwd om migratievraagstukken
te benaderen. Het feit dat met het geboorteland alleen, de leden van de tweede en derde
generaties migranten (kinderen en kleinkinderen van migranten) niet kunnen worden
geïdentificeerd, wordt trouwens als onoverkomelijk beschouwd. In plaats van het
geboorteland van de individuen als centraal element te nemen, heeft men daarom aan andere
methodologieën ter identificatie van de immigrantenpopulaties gedacht.
Figuur 6.1. Evolutie van het aantal in het buitenland geboren personen, 1900-2010
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Een indeling van de migrantenpopulatie op basis van het geboorteland toont aan dat bijna de
helft van de populatie die in het buitenland is geboren, uit een lidstaat van de Europese Unie
(EU 27) komt. Om heel precies te zijn: 42 % van de populatie die in het buitenland is
geboren, komt uit een van de 15 oude lidstaten en 7,6 % uit een van de 12 nieuwe lidstaten.
Iets meer dan een vierde van de populatie die op 1 januari 2010 in België verblijft, is geboren
in een buurland: 11 % in Frankrijk, 8 % in Nederland en 5,5 % in Duitsland (figuur 6.2). We
onderstrepen ook nog dat 12 % van de populatie die in het buitenland is geboren, in Marokko
is geboren. Dat maakt van Marokko het op een na belangrijkste land van herkomst onder de
migranten die op 1 januari 2010 in België verbleven. We merken ook nog op dat een niet
onaanzienlijk deel van de Belgen tijdens de koloniale tijd in de Democratische Republiek
Congo is geboren, waardoor de in België verblijvende populatie met als geboorteplaats
Congo, kunstmatig hoog ligt.
De indeling van de populatie op basis van het geboorteland verschilt vrij sterk van de
populatie per nationaliteit. De immigrantenpopulatie die in België verblijft, kent als eerste
geboorteland immers Marokko, hoewel de Marokkanen slechts de vierde nationaliteitsgroep
uitmaken. Dit toont nog maar eens aan hoeveel personen van Marokkaanse herkomst intussen
de Belgische nationaliteit hebben verkregen. Net het omgekeerde zien we met Italië: dat land
staat op plaats vier in de lijst van de geboortelanden van immigranten, maar de Italianen
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historiek van de nationaliteit van de individuen worden gereconstrueerd (Eggerickx e.a. 1999;
Perrin, Dal en Poulain, 2006).
Via deze methode is het mogelijk elke als vreemdeling geboren persoon te identificeren,
ongeacht of die al dan niet in België is geboren. Al heel snel zijn evenwel een aantal
beperkingen opgedoken. Om te beginnen zijn kinderen uit een gemengd koppel Belg bij de
geboorte, ook al worden ze in het dagelijkse leven soms als kinderen van vreemde afkomst
beschouwd. Vervolgens zijn kinderen die geboren worden na het verkrijgen van de Belgische
nationaliteit door hun ouders die als vreemdeling zijn geboren, van bij de geboorte Belg. Ook
die kinderen worden nochtans vaak als migrant beschouwd. Ten slotte is er sinds 1984 een
aantal kinderen dat bij de geboorte de Belgische nationaliteit krijgt toegewezen (zoals
kinderen van ouders die in België zijn geboren). De nationaliteit bij de geboorte is dus een
criterium waarmee de migrantenpopulatie beter kan worden geschat maar daarmee is het nog
niet mogelijk alle personen die in hun dagelijkse leven nog als van vreemde afkomst worden
beschouwd in kaart te brengen.
Deze nationaliteitshistoriek voor individuen werd opgesteld voor de populatiestocks die van 1
januari 1991 tot 1 januari 2006 in België verbleven. Maar om deze gegevens voor de daarop
volgende jaren bij te kunnen werken, hebben we een methodologie ontwikkeld om een
schatting te kunnen maken van de populatie volgens nationaliteit bij de geboorte.
De methode vertrekt van de vaststelling dat nationaliteitsveranderingen de evolutie in de
jaarlijkse groei van de populatie die als vreemdeling is geboren en Belg is geworden, in
absolute cijfers, bepalen (figuur 6.3). Het verschil tussen deze twee krommen ontstaat door
demografische ontwikkelingen zoals overlijdens en emigratie die de groei afzwakken van de
populatie die als vreemdeling is geboren en Belg is geworden. Omdat we het aantal
nationaliteitsveranderingen tot 2009 kennen, kunnen we het verschil tussen de groei van de
als vreemdeling geboren populatie en de nationaliteitsveranderingen aangeven door rekening
te houden met de evoluties in de voorgaande jaren. Op die manier kunnen we een schatting
maken van de populatie volgens nationaliteit bij de geboorte. In de volgende figuren worden
deze geprojecteerde gegevens weergegeven met een stippellijn.
Figuur 6.3. Evolutie van het aantal nationaliteitsveranderingen en de jaarlijkse groei
van de populatie die als vreemdeling is geboren en Belg is geworden.
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6.3.2.2.

Evolutie

Op 1.1.2010 waren er 1.057.666 vreemdelingen en ongeveer 839.000 als vreemdeling
geboren Belgen. Er verblijven dus ongeveer 1.896.800 als vreemdeling geboren personen in
ons Koninkrijk. Al naargelang men zich op het aantal vreemdelingen of het aantal als
vreemdeling geboren personen baseert, varieert de perceptie die men van de
migrantenpopulatie heeft aanzienlijk. Vreemdelingen maken immers 9,7 % van de totale
populatie van het Koninkrijk uit, het aantal als vreemdeling geboren personen is goed voor
(iets meer dan) 17 %.
Door de nationaliteit bij de geboorte als basis te gebruiken, kan men beter de omvang van het
fenomeen in schatten en de dynamiek van de populatie van vreemde afkomst evalueren. Zo
stagneert het aantal vreemdelingen sinds meer dan twintig jaar maar het aantal als
vreemdeling geboren personen stijgt sterk door de enorme aangroei van het aantal Belgen
door verwerving. In 1991 telde men 1.200.000 als vreemdeling geboren personen, vandaag is
diezelfde populatie goed voor meer dan 1.896.000 personen (Figuur 6.4). Binnen die als
vreemdeling geboren populatie, zal het aantal Belgen door verwerving het aantal personen
met een vreemde nationaliteit in de jaren 1990 en het begin van de jaren 2000 snel benaderen
(Figuur 6.5). Sinds 1 januari 2005 lijkt het aantal Belgen door verwerving zich te stabiliseren
rond 45% van alle personen die als vreemdeling zijn geboren. Het feit dat de vreemde
populatie in België sinds 2003 opnieuw lijkt te stijgen, kan een verklaring zijn, in combinatie
met een zekere stabilisering van het aantal nationaliteitsverwervingen.
Het aantal personen van vreemde afkomst berekend op basis van de nationaliteit bij de
geboorte stijgt dus, terwijl het aantal vreemdelingen in rechte stagneert. Het eerste gevolg van
de enorme stijging van het aantal vreemdelingen dat Belg wordt, is de stijgende differentiatie
tussen de vreemde populatie in rechte, nl. personen die de Belgische nationaliteit niet hebben,
en de populaties ‘van vreemde afkomst’, ‘allochtonen’ of als dusdanig beschouwd. Via de
nationaliteit bij de geboorte is het niet mogelijk alle Belgen van vreemde afkomst in
aanmerking te nemen, maar wel om het mechanisme dat hier speelt te begrijpen.
Figuur 6.4. Evolutie van het aantal vreemdelingen, Belgen door verkrijging
en de als vreemdeling geboren personen, 1991-2010
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men het echt beseft, zijn de populaties van niet-communautaire afkomst populaties met
voornamelijk de Belgische nationaliteit geworden. De praktische gevolgen zijn uiteraard
talrijk. Indien men bijvoorbeeld op lange termijn een integratiebeleid wil voeren voor nietEuropese populaties, dan moet dit beleid in de eerste plaats gericht zijn op Belgen van
vreemde afkomst en niet op vreemdelingen. Wel integendeel, het beleid dat zich op
vreemdelingen richt zou meer rekening moeten houden met communautaire onderdanen die
feitelijk de meerheid van de vreemdelingen vormen.
Bepaalde populaties die zijn voortgekomen uit oudere asielmigraties zijn ook heel slecht in te
schatten via de nationaliteit omwille van het grote aantal nationaliteitswijzigingen. We
kunnen o.m. het voorbeeld van de Hongaren en Chilenen aanhalen. Maar toch, de recente
evolutie in de nieuwe stromen uit Hongarije heeft het aandeel vreemdelingen in de populatie
die als Hongaar zijn geboren tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2010 verdubbeld. Voor wat de
recentere asielmigraties betreft, stellen we vast dat de nationaliteitsveranderingen ook zijn
invloed heeft op deze populatiegroepen. Neem het voorbeeld van de Russen. 15 % van de als
Rus geboren populatie was in 2006 Belg. In 2010 steeg dat aantal tot 37 %. Iets meer dan de
helft van de 4.400 personen die als Afghaan zijn geboren was in 2010 Belg. Bij de personen
die als Irakees zijn geboren, bedroeg dat percentage 37%81.
De populaties die als partner van een Belg of Belgische immigreren, zijn op basis van de
nationaliteit ook moeilijk in te schatten. Het gaat vooral om de migratie van Filippijnen, Thai
of de vroegere Poolse migratie (CGKR 2009).
Personen die geboren zijn met een nationaliteit van een land van de Europese Unie vóór 2004
(EU met 15) zijn meestal geen Belg, ook al zijn de verschillen tussen de nationaliteiten groot.
Zo is slechts 12% van de als Portugees geboren personen Belg geworden. Bij de Nederlanders
gaat het om 19%, bij de Fransen om 28% en bij de Italianen om 38%.
Het aandeel personen dat met één van de nationaliteiten van de 12 lidstaten is geboren en de
Belgische nationaliteit heeft verkregen, is tussen 1 januari 2006 (52%) en 1 januari 2010
(28%) flink gedaald. De migranten uit deze nieuwe lidstaten hebben met andere woorden
minder de neiging om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Het aantal Belgen onder deze
groepen neigt steeds meer naar de aantallen die we bij de oude lidstaten zien. Deze evolutie
heeft waarschijnlijk te maken met de toetreding van deze landen tot de Europese Unie, wat
hen nieuwe rechten garandeert, waardoor ze minder de neiging hebben om de Belgische
nationaliteit aan te vragen.

81

We moeten vermelden dat de asielzoekers die (nog) niet erkend of geregulariseerde zijn, niet per nationaliteit
in de bevolkingsstatistieken voorkomen. Deze populatie die in het wachtregister is ingeschreven, verblijft echter
wel op het Belgisch grondgebied. Indien we met deze populatie wiens asielprocedure nog loopt, zouden rekening
houden, dan zou het aantal personen dat de Belgische nationaliteit verkreeg natuurlijk lager liggen voor de
nationaliteiten die asiel aanvragen.
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Figuur 6.8. Evolutie van het aandeel migranten in de populatie met een vreemde nationaliteit
en in de populatie personen die als vreemdeling zijn geboren, 1991-2006
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Bronnen: RR - ADSEI / Berekeningen Nicolas Perrin (cfr. Perrin, Dal en Poulain, 2006)
Via de nationaliteit bij de geboorte kan een beter inzicht worden verworven in de in België
geboren personen. Dit kan essentieel zijn om de populaties die zich n.a.v. de grote
immigratiestromen hier hebben gevestigd, goed te begrijpen. Inderdaad, vandaag zijn de
meeste personen die als Italiaan zijn geboren, in België geboren (53%). Populaties uit de
Marokkaanse en Turkse migraties lijken dezelfde richting uit te gaan, aangezien resp. 42% en
41% van de personen die met deze nationaliteiten zijn geboren in België is geboren. Voor
deze drie groepen is het dan ook bijzonder ongepast om het over een migrantenpopulatie te
hebben. Het gaat om populaties die het gevolg zijn van migraties, maar die niet echt zijn
geïmmigreerd: al naargelang het geval, tellen we intussen bijna de helft of haast evenveel in
België geboren personen als immigranten.
De meeste immigranten daarentegen komen uit groepen die zich hier meer recentelijk hebben
gevestigd. Zo bestaat 90% van de immigranten uit Thai, Chilenen, Brazilianen, Japanners,
Vietnamezen, Bulgaren, Indiërs, Roemenen, Chinezen, Iraniërs, Filippijnen of Rwandezen.
De situatie van de communautaire onderdanen houdt zowat het midden en wordt ondanks
alles gekenmerkt door een opvallende dominantie van migranten, gelet op het feit dat ze zich
hier dikwijls maar tijdelijk vestigen.
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Figuur 6.9. Aandeel van de migranten (m.a.w. personen in het buitenland geboren) in de als
vreemdeling geboren populatie volgens de nationaliteit bij geboorte, 1.1.2006
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Over migranten spreken om populaties die het gevolg zijn van migraties aan te duiden, is vaak
niet langer gepast (zeker in het geval van de Italiaanse, Turkse en Marokkaanse populaties) in
de populaties waarvan de in België geboren personen feitelijk steeds talrijker zijn, en soms
zelfs in de meerderheid. In het geval van de Italianen, Marokkanen en Turken, m.a.w. de
meest symbolische immigratiepopulaties, is ofwel de meerderheid (voor de Italianen), ofwel
meer dan 40% waarbij die groep nog steeds groeit (in het geval van de Marokkanen en
Turken) van de individuen vandaag in België geboren.
6.3.2.5.

Een als vreemdeling geboren populatie die eerder vrouwelijk
dan mannelijk is

Vrouwen zijn vandaag haast even talrijk als mannen in de vreemde populatie en het aantal
vrouwen lijkt nog toe te nemen (cfr. 4.). Dit wijst duidelijk op een vervrouwelijking van de
migratie, op een veroudering van de migrantenpopulatie die tot een daling van het aantal
mannen op hogere leeftijd leidt83 en op de opkomst van tweede en derde generaties die in
België zijn geboren, waar er evenveel jongens als meisjes worden geboren84. Deze indicator is
evenwel licht vertekend door een verschil bij het verkrijgen van de nationaliteit tussen
mannen en vrouwen, buitenlandse vrouwen die met Belgen zijn gehuwd verkrijgen namelijk
sneller en vaker de nationaliteit.
Door op de als vreemdeling geboren populatie te werken, krijgen we een beter inzicht in de
vervrouwelijking van migrantenpopulatie waarbij rekening wordt gehouden met zowel de
vreemdelingen als de Belgen door verkrijging. Binnen de populatie die bestaat uit als
vreemdeling geboren personen (vreemdelingen en Belgen door verkrijging), zijn de vrouwen
83

Door de hogere mortaliteit bij de mannen zijn vrouwen op hogere leeftijd in de meerderheid.
Bij de pasgeborenen zijn er haast evenveel meisjes als jongens (om biologische redenen worden er bij de
menselijke populaties iets meer jongens als meisjes geboren maar het evenwicht wordt snel hersteld door een
hogere mortaliteit bij de jongens).
84
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momenteel in de meerderheid en vertegenwoordigen ze 50,9% van de als vreemdeling
geboren personen (Tabel 6.3). De gelijkschakeling van de vrouwen in de
immigrantenpopulatie, is dus een feit. Er is altijd een licht overwicht van de vrouwen in de als
Belg geboren populatie (51,1%), maar dit heeft enkel te maken met de structuur per leeftijd,
die ouder is bij de vrouwen. De nog steeds reële verhoging van het aandeel van de vrouwen in
de migratiestromen beperkt zich niet langer tot het creëren van een populatie waar het aantal
mannen gelijk is aan het aantal vrouwen, maar tot de vorming van een migrantenpopulatie
waar vrouwen talrijker zijn dan mannen.
Bij de populaties afkomstig uit de Europese Unie gaat het hoofdzakelijk om vrouwen (52%
vrouwen voor onderdanen uit de Europese Unie met 27), zowel bij de nieuwe leden als bij de
oude leden van de Europese Unie, ook al is de vervrouwelijking groter voor de eerste (52%
voor de leden van de Unie van vóór 2004 tegen 58% voor de nieuwe leden). Voor de oude
leden van de Europese Unie heeft dat zowel te maken met de veroudering van de vroegere
arbeidsmigratie en met de relatieve vervrouwelijking van de meer recente migraties. Bij de
onderdanen van de nieuwe lidstaten van de Unie, is de oorzaak de zeer sterke
vervrouwelijking van de recente migraties waardoor het percentage vrouwen hoger ligt.
Voor de niet-communautairen zijn er ongeveer evenveel vrouwen als mannen (49,8%
vrouwen) maar daarachter gaat een heel grote wanverhouding schuil. Enerzijds tellen we bij
de populaties die als Marokkaan, Turk, Pakistaan, Algerijn, … geboren zijn, nog een
meerderheid mannen, terwijl het aandeel vrouwen reeds groter is bij de populaties uit Congo
(D.R.C.), Rwanda, de meeste Aziatische landen, Latijns-Amerika, de niet-communautaire
landen van Europa.
Tabel 6.2. Mannen en vrouwen in de vreemde populaties en de populaties die als vreemdeling
zijn geboren, 1.1.2006
Mannen
Als vreemdeling
geboren personen

Vrouwen

Totaal

% vrouwen

798.768

826.594

1.625.362

50,9%

459.070

441.403

900.473

49,0%

339.698

385.191

724.889

53,1%

Als Belg geboren
personen

4.345.053

4.540.967

8.886.020

51,1%

Totale populatie

5.143.821

5.367.561 10.511.382

51,1%

Waarvan

Vreemdelingen
Belgen door
verkrijging

Bronnen: RR - ADSEI / Berekeningen Nicolas Perrin (cfr. Perrin, Dal en Poulain, 2006)
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Figuur 6.10. Aandeel van de vrouwen in de als vreemdeling geboren populatie
volgens de geboortenationaliteit, 1.1.2006
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6.3.2.6.

Een jonge populatie, maar …

Aangezien de populatie met een vreemde nationaliteit jonger was dan de populatie met een
Belgische nationaliteit, is de als vreemdeling geboren populatie jonger dan de als Belg
geboren populatie (Figuur 6.9). De als vreemdeling geboren populatie is zelfs jonger dan de
vreemde populatie, omwille van een heel snelle en intense verkrijging van de nationaliteit,
zowel voor minderjarigen als voor jonge volwassenen (Figuur 6.10).
Deze algemene conclusies moeten evenwel worden genuanceerd. Er zijn immers meer
personen van 15 tot 49 jaar en minder personen van meer dan 50 jaar bij de als vreemdeling
geboren personen in vergelijking met de als Belg geboren personen. Er zijn echter ook veel
minder jongeren van minder dan 15 jaar onder de als vreemdeling geboren populatie. Het
overwicht van de jonge volwassenen is typisch voor de migrantenpopulaties (die vooral
geschikt is voor jonge volwassenen), maar dat kinderen nagenoeg afwezig zijn, valt
moeilijker te verklaren. Deze verrassende leeftijdsstructuur (veel actieven, weinig senioren en
haast geen kinderen) kan enkel het gevolg zijn van de gewone regels inzake demografie. Ook
al daalt de vruchtbaarheid bij de migrantenvrouwen heel sterk, toch blijft ze hoger dan die van
de vrouwen van Belgische afkomst (Eggerickx en Perrin, 2004).
Het aantal kinderen bij de populatie die als vreemdeling is geboren zou hoger moeten liggen,
indien de nationaliteit niet aan complexe regels inzake verkrijging, toekenning en overdracht
was onderworpen. Om te beginnen wijzigt de nationaliteit in de loop der tijden, men kan
immers steeds een nieuwe nationaliteit verwerven. De regels inzake overdracht van de
nationaliteit maken bovendien een verschil mogelijk tussen de nationaliteit van de ouders en
de nationaliteit van het kind, wanneer een van de ouders Belg is of wanneer een van de ouders
in België is geboren bijvoorbeeld.
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Figuur 6.11. Vergelijking structuren per leeftijd en geslacht op 1 januari 2006
van de populaties die als Belg en als vreemdeling zijn geboren (in per 10.000)85
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Figuur 6.12. Vergelijking structuren per leeftijd en geslacht op 1 januari 2006
van de vreemde populaties en als vreemdeling geboren (in per 10.000)86
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85

De gegevens per leeftijd en geslacht zijn aan de totale populatie gekoppeld om de structuren te vergelijken
waarbij de verschillende grootte van de totale populatie uit de vergelijking werd gelicht.
86
De gegevens per leeftijd en geslacht zijn aan de totale populatie gekoppeld om de structuren te vergelijken
waarbij de verschillende grootte van de totale populatie uit de vergelijking werd gelicht
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6.3.2.7.

De noodzaak om verder te gaan

Door te focussen op de nationaliteit bij de geboorte krijgen we ongetwijfeld een veel beter
inzicht in de migrantenpopulaties dan enkel via de nationaliteit. Op die manier kan ook de
impact van de migraties op lange termijn worden gemeten, kan de structuur per leeftijd of
geslacht worden ingeschat…
Toch blijft die als vreemdeling geboren populatie sterk afhankelijk van de toekennings- en
overdrachtsregels van de nationaliteit. De gegevens over de als vreemdeling geboren
populatie zijn nuttig maar ze vertalen niet enkel de demografie van de migrantenpopulaties.
Ze zijn ook een weergave van de evolutie van het nationaliteitsrecht, de toe-eigening ervan
door vreemde populaties en de demografie van de migrantenpopulaties. De impact van het
nationaliteitsrecht is minder sterk dan in het geval van de populaties waar enkel op basis van
hun nationaliteit een onderscheid wordt gemaakt, maar mag ook niet worden verwaarloosd.
Zo tellen we onder de als vreemdeling geboren personen en onder de vreemde personen heel
weinig minderjarigen net omwille van de overdrachts- en toekenningregels van de
nationaliteit. Door een analyse van deze gegevens te maken zonder rekening te houden met de
interactie tussen recht en maatregel, dreigt de analist een averechts effect te bewerkstelligen.
Om de demografische dynamiek87 van de migrantenpopulatie beter te begrijpen, moet men
misschien verder gaan om afstand te nemen van de moeilijkheden die samengaan met de
nationaliteitswetgeving en met de houdingen van de vreemde populaties ten aanzien van de
nationaliteitsverkrijging.

6.3.3. Enkele elementen om verder te gaan
6.3.3.1.

Het identificeren van Belgen wiens ouders als vreemdeling
werden geboren

In het verlengde van de typologieën gebaseerd op de nationaliteit bij de geboorte, werd de
idee om te proberen de nationaliteit bij de geboorte van de ouders te identificeren, vaak naar
voor geschoven.
De toepassing van deze praktijk zorgt voor heel wat problemen. Eerst en vooral is de
rechtstreekse identificatie van de ouders op basis van de gewone statistieken onmogelijk,
aangezien de afstamming geen ‘wettelijk gegeven’ van de bevolkingsregisters is.88
De identificatie van de ouders is echter wel op een onrechtstreekse manier mogelijk op basis
van de gezinssamenstellingen, die – zelf – wel op bruikbare wijze voor de statistiek
geregistreerd worden. Om de ouders van volwassen personen te identificeren zou men echter
wel in de historiek van het Rijksregister moeten teruggaan tot een periode waar ouders en
kinderen samenwoonden. Het Rijksregister is echter een recent instrument dat pas tijdens de
jaren 1980 is afgewerkt. Het is dus onmogelijk om op die manier de ouders te identificeren

87

Dezelfde opmerking geldt voor niet-demografische studies over de integratie of de inschakeling van
migrantenpopulaties.
88
De informatie wordt door de gemeenten geregistreerd en kan zelfs door het Rijksregister worden opgeslagen,
maar mag niet buiten die gemeenten worden gebruikt.
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van personen die het ouderlijke huis hebben verlaten, vóór de invoering van het Register89
(Debuisson en Perrin, 2004). Deze identificatiemethode van de ouders is dus enkel
betrouwbaar voor relatief jonge personen (geboren na 1970). Men zou uiteraard kunnen
zeggen dat de toekenning van de Belgische nationaliteit bij de geboorte aan kinderen van
vreemde of als vreemdeling geboren ouders, geringer was vóór 1985 omwille van het
nationaliteitrecht dat toen van kracht was en het aantal nationaliteitsverkrijgingen beperkte en
dat het toen niet mogelijk maakte om de Belgische nationaliteit toe te kennen aan de kinderen
van de derde generatie, of aan de kinderen met een Belgische moeder en een vreemde vader.
Door het recht dat vroeger strikter was, is de impact van deze vertekening dus beperkter, ook
al blijf hij bestaan. Een tweede probleem is de moeilijkheid zeker te zijn van de registratie in
het Rijksregister van de nationaliteitswijzigingen die vóór de invoering van het Register zijn
doorgevoerd. Via een koppeling van de gegevens van het Rijksregister aan de volkstelling van
1991 waar naar de nationaliteit van de ondervraagde personen werd gevraagd, kan het
probleem worden omzeild. Dit is echter volledig afhankelijk van de verklaring van de
individuen op deze vragenlijst. Dit betekent dus dat de geboortenationaliteit van de ouders
van de individuen helemaal niet vast staat en dat een aantal ouders die worden beschouwd als
zijnde geboren als Belg, Belg door verkrijging kunnen zijn. Ten slotte kan men ook de ouders
die vóór de invoering van het Rijksregister en de telling van 1991 zijn gestorven niet
identificeren, wat toch niet te verwaarlozen is voor de oudste migraties. Deze formele
obstakels zullen zichzelf in principe opheffen naarmate het Rijksregister ouder zal worden en
het aantal personen dat na 1970 is geboren zal toenemen.
Voor het eerst zijn sinds kort schattingen beschikbaar, waarmee het beslist mogelijk is om
naast de vreemdelingen en de als vreemdeling geboren personen, een groot deel van de als
Belg geboren personen uit ouders die als vreemdeling zijn geboren in kaart te brengen
(Poulain en Perrin, 2007). De onderschatting van de migrantenpopulatie is ongetwijfeld niet te
verwaarlozen voor personen die zich hier na de eerste migratiestromen hebben gevestigd,
maar voor meer recente migraties (Turkse of Marokkaanse migraties bijvoorbeeld) lijkt die
schatting correct. Deze gegevens zijn echter nog voorbarig en er wordt beter gewacht tot de
ouders van de individuen aan de hand van het Rijksregister volledig kunnen worden
geïdentificeerd, om een definitieve schatting te krijgen. Maar deze voorlopige gegevens geven
ons reeds heel wat inlichtingen, o.m. over de jongste generaties waarvoor de gegevens
volledig betrouwbaar zijn.
Op basis van de gegevens waarover we op 1 januari 2006 beschikten, kan men het aantal als
vreemdeling geboren personen of het aantal personen dat minstens één ouder heeft die als
vreemdeling is geboren op 2.101.00090 schatten, nl. 20% van de totale populatie, tegenover
15,4% indien men de nationaliteit bij de geboorte als basis neemt. Als we rekening houden
met de recente groei van de populatie die als Belg is geboren en minstens één ouder heeft die
als vreemdeling is geboren, is het mogelijk om een ruwe schatting te maken van deze
populatie voor de volgende jaren. Sinds 2002 ligt de jaarlijkse groei van deze groep tussen 5,8
en 6% (figuur 6.14). Als we deze groeicijfers projecteren, kunnen we tussen 2008 en 2009
logischerwijze een jaarlijkse groei van 5 à 6% vooropstellen met een licht dalende trend
(figuur 6.14). Op die manier kunnen we de populatie die als vreemdeling is geboren of
minstens één ouder heeft die als vreemdeling is geboren, op 1 januari 2010 rond 2.625.000
schatten, oftewel 24 % van de totale populatie.
89

Bovendien is de identificatie van de ouders van een kind soms onmogelijk, in het geval de ouders en de
kinderen niet samenwonen. De identificatie kan evenzeer moeilijk zijn wanneer verschillende gezinnen in
eenzelfde huishouden samenleven.
90
Gelet op de genoemde afwijkingen, betreft dit cijfer een schatting.
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Door de geboortenationaliteit van de ouders als basis te nemen, krijgt men een beter inzicht in
de jonge migranten91 die men vandaag niet langer correct kan registeren op basis van de
nationaliteit of de nationaliteit bij de geboorte (cfr. 4. en 6.3.2.). In tegenstelling tot de
populatie van vreemdelingen of van personen die als vreemdeling zijn geboren, waar het
aantal minderjarigen gering is, telt men heel wat minderjarigen met een ouder die als
vreemdeling is geboren (Figuur 6.15), ook al ligt de meest frequente leeftijdsklasse van deze
populatie tussen de 25 en 34 jaar. Het statistisch in kaart brengen van de migrantenjongeren is
uiteraard de grootste verdienste van deze definitie, aangezien het een sleutelgroep is voor alle
vormen van integratiebeleid naar de migrantenpopulaties toe.
Figuur 6.15. Structuren per leeftijd en vergelijking tussen de vreemdelingenpopulatie en de
populatie van als vreemdeling geboren personen of die een ouder hebben die als vreemdeling
is geboren, 1.1.2005
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De geboortenationaliteit van de ouders mag dan al een aanzienlijk voordeel zijn, toch moet er
op een aantal methodologische problemen worden gewezen, die verder gaan dan de
betrouwbaarheid van de gegevens en de eigenlijke meting.
Aangezien we in de stamboom van het individu teruggaan, duiken gevallen van mixiteit op
die niet identificeerbaar waren toen we ons enkel voor de kenmerken van het individu
interesseerden: sommige personen hebben een ouder die als vreemdeling is geboren en een
ouder die als Belg is geboren. Onder de personen die als Belg worden geboren, maar die
minstens een ouder hebben die als vreemdeling is geboren, is er volgens onze schattingen
slechts 23% van de personen die twee ouders hebben die als vreemdeling zijn geboren. In
77% van de gevallen is een van beide ouders dus als Belg geboren. Voor deze kinderen uit
gemengde koppels, is het vaak de moeder die Belgische is (57%).
Deze mixiteit kan uiteraard als ‘kunstmatig’ worden beschouwd, de grootouders, en dus
ouders van de als Belg geboren ouders, kunnen zelf immers als vreemdeling zijn geboren.
Geen enkele bron maakt het echter mogelijk daarin klaarheid te brengen en tot aan de
grootouders terug te gaan. Indien men trouwens tot de grootouders teruggaat, veronderstelt dit
de hypothese van een invloed van de oorsprong van de grootouders op de kleinkinderen, wat
91
Op deze leeftijd is de schatting trouwens toereikend aangezien de personen sinds hun geboorte in het RR zijn
geregistreerd.
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in ieder geval geen eenvoudige hypothese is. Wanneer men bovendien drie generaties in de
tijd teruggaat, komt men in een periode terecht waar de immigratie beperkter was. Het belang
van deze derde generatie migranten, die niet in de statistieken is opgenomen, moet dus niet
worden overschat. Tot slot, indien men drie generaties in de tijd teruggaat, komt men in een
periode terecht waar de voornaamste immigratielanden heel verschillend waren van de
huidige immigratielanden. Zo zullen er ongetwijfeld veel personen van de derde generatie
Italiaanse migranten te vinden zijn, maar veel minder personen van de derde generatie
Marokkaanse of Congolese migranten.
In ieder geval is het vaststellen van een aanzienlijke mixiteit in de afkomst van de ouders
sociologisch belangrijk. Dit moet er ons tevens toe aanzetten deze als Belg geboren populatie,
maar met een als vreemdeling geboren ouder, methodologisch uiterst voorzichtig te
benaderen. Indien een persoon een ouder van Belgische afkomst heeft en een ouder van
vreemde afkomst, bestaat er geen eenvoudige manier om hem in de ene of de andere klasse
onder te brengen. Hij kan op basis van een deel van zijn afkomst worden gediscrimineerd en
het kan dus nuttig zijn de omvang van deze discriminaties te onderzoeken. De persoon kan in
zijn dagelijkse leven ook als Belg worden beschouwd en het kan dus fout zijn hem als migrant
te catalogeren. We weten dat de meerderheid van de personen die als Belg zijn geboren en die
een ouder hebben die als vreemdeling is geboren, uit gemengde koppels komen, deze vraag is
dus niet zo onbelangrijk.
De methodologische moeilijkheden waarmee we af te rekenen krijgen om met de mixiteit van
de oorsprong van de ouders om te gaan, moet er ons toe aanzetten de idee om informatie over
de grootouders te verzamelen nog meer in vraag te stellen, ondanks het belang dat naar de
derde generatie uitgaat. Op welke manier moeten we een persoon die als Belg wordt geboren,
met drie grootouders die Belg zijn en een grootouder die als vreemdeling is geboren,
beschouwen? De mixiteit van de oorsprong van de ouders is al sterk aanwezig, de mixiteit van
de oorsprong van de grootouders is dat vermoedelijk nog veel meer.
6.3.3.2.

Een socio-economische opvolging gebaseerd op de nationale
afkomst om beter de strijd aan te binden tegen discriminaties op
de arbeidsmarkt

De voorgestelde schatting van de populatie van personen met minstens een vreemde ouder is
interessant. Zoals we het net methodologisch hebben bekeken, kan een deel van die populatie
nog niet in statistieken worden ondergebracht gelet op het recente karakter van de
geïnformatiseerde bevolkingsregisters. Het gaat hier dus nog om een gedeeltelijke schatting.
Om de diversiteit en de strijd tegen de discriminaties op de arbeidsmarkt te bevorderen, wordt
er intussen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar “Een socio-economische opvolging
gebaseerd op de nationale afkomst om beter de strijd aan te binden tegen discriminaties op de
arbeidsmarkt”. De bedoeling is om een beter inzicht in de situatie van vreemdelingen op de
arbeidsmarkt te krijgen maar ook van personen van vreemde afkomst. Deze vreemde
populatie zou moeten worden geïdentificeerd op basis van de nationaliteit van het individu,
zijn nationaliteit bij de geboorte, zijn geboorteplaats, maar ook van de geboorteplaats van zijn
ouders en misschien hun nationaliteit bij de geboorte zoals dit door de Verenigde Naties
wordt aangeraden voor de identificatie van de populaties van vreemde afkomst in het kader
van de volkstellingen (UNECE, 2006). Daarom zou een directe toegang tot de afstamming
van de individuen een beter inzicht in de volledige doelpopulatie mogelijk moeten maken
(Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2007). Ook al is er
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momenteel op basis van deze opvolging geen enkel gegeven beschikbaar, de kennis die we nu
hebben over de migrantenpopulaties en hun situatie op de arbeidsmarkt zou er grondig door
worden gewijzigd.

6.4.

Gedeeltelijke conclusie: de keuze van een definitie en de keuze van de
resultaten

Het aantal vreemdelingen stijgt niet meer, het aantal personen van vreemde afkomst
daarentegen wel, ook al zijn de indicatoren waarover we beschikken om deze populatie te
beschrijven voorlopig nog onvolledig. Met de gegevens uit deze tekst kunnen we al iets
verder gaan dan de nationaliteit om een beter inzicht te krijgen in de nationaliteit bij de
geboorte en gedeeltelijk in de nationaliteit van de ouders. De als vreemdeling geboren
populatie is zeer verschillend van de vreemde populatie. De als vreemdeling geboren
populatie is talrijker dan de vreemde populatie, maar de kenmerken zijn vaak tegengesteld. De
als vreemdeling geboren populatie groeit, terwijl de vreemde populatie al jarenlang stagneert.
De Europeanen domineren de vreemde populatie maar niet langer de als vreemdeling geboren
populatie… Op basis van de eerste gegevens (over de als vreemdeling geboren personen of
met een ouder als vreemdeling geboren persoon) waarover we beschikken, ziet het ernaar uit
dat de verschillen binnen de populatie van vreemde afkomst nog sterker zijn, maar vooral dat
de mixiteit van de afkomst van de Belgen van vreemde afkomst vaak wordt onderschat.
Uiteraard is het de bedoeling dat we ophouden te veralgemenen. Personen die voortgekomen
zijn uit migraties zijn niet noodzakelijk vreemdelingen. De courante betekenis van het woord
‘vreemdeling’ mag dan al breed zijn, we hoeven daarom nog niet te vergeten dat de Belg, of
hij nu van vreemde afkomst is of allochtoon … niet langer vreemdeling is. Het kan nuttig zijn
in een bepaald aantal gevallen te verwijzen naar de oorsprong van een individu (om
discriminaties te onderzoeken, die op dit kenmerk zijn gebaseerd, de culturele verschillen …)
maar dat heeft beslist niets met zijn nationaliteit te maken.
Indien men zich tot populaties van niet-Europese of niet-communautaire afkomst wil richten,
gaat het niet langer in hoofdzaak om vreemde populaties maar om Belgische populaties. Dit
heeft uiteraard aanzienlijke gevolgen voor het beleid inzake integratie en migraties. Zo
betekent de strijd aanbinden tegen discriminaties op basis van de afkomst, ook de strijd
aanbinden tegen discriminaties waar Belgen het slachtoffer van zijn, ook al zijn ze van
vreemde afkomst. Wat het migratiebeleid betreft, gaat het bij de ‘gezinshereniging’ bij
populaties van vreemde afkomst vaak om de partner van Belgische onderdanen van vreemde
afkomst. Het beperken van de mogelijkheden op gezinshereniging met partners van Belgische
onderdanen, betekent een aanzienlijke wijziging van doelstelling.
De plaats die de – uit de migratie voortgekomen – Belgen ten slotte innemen, wordt steeds
groter, wat er ons moet toe aanzetten te wijzen op de ongelijkheden waarvan een steeds groter
wordend deel van de Belgische burgers, op basis van hun afkomst, het slachtoffer wordt.
Ondanks het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, wordt de Belg van vreemde afkomst
nog steeds vaak op zijn afkomst gewezen. Voor sommigen is wetenschappelijk onderzoek, dat
de oorsprong van de Belgen beter probeert te begrijpen en dat daarom statistische informatie
opvraagt, een manier om discriminatie te institutionaliseren. Wat ons betreft, lijkt het
noodzakelijk te erkennen dat die discriminaties bestaan en dat het essentieel is over
statistische middelen te beschikken waarmee de omvang van het fenomeen kan worden
geëvalueerd, om zo het probleem efficiënt te kunnen aanpakken. Momenteel zijn de
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beschikbare middelen uiterst beperkt en ontoereikend om inzicht te krijgen in de situatie van
de vreemdelingen. Ze zouden kunnen worden verfijnd op basis van informatie die al in
administratieve bestanden is opgeslagen, zoals uit een aantal vernieuwende studies is
gebleken (Vertommen, Martens en Ouali, 2006; Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, 2007).
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7.
Migraties en populaties in onregelmatig verblijf: kwantitatieve benaderingen en
statistische basisgegevens
Gegeven dat de nationale statistieken de vreemde populatie in wettig verblijf en de legale
migratiestromen voldoende dekken, blijft de vaststelling dat geen enkele van deze gegevens
rechtstreeks betrekking heeft op de vreemde populatie die hier onwettig verblijft of de
irreguliere migratiestromen.92
Eigenlijk krijgen irreguliere migraties en de populaties die hier onwettig verblijven alle
aandacht, maar in feite slaagt de statistiek er momenteel niet in die thema’s op een
bevredigende wijze te benaderen. Het is immers niet gemakkelijk om alles wat onregelmatig
of onwettig verblijvend is via de statistieken te benaderen. Tot op vandaag waren de
kwantitatieve elementen die de problematiek beter in kaart zouden kunnen brengen amper
beschikbaar. Studies over irreguliere migraties en de migrantenpopulaties worden ontwikkeld,
studies die het fenomeen op wetenschappelijke basis proberen te kwantificeren daarentegen
bestonden er tot op heden weinig, zowel op internationaal als op nationaal vlak (Delaunay en
Tapinos, 1998; Kaizen en Nonneman, 2007). Vooruitgang ten gronde zou mogelijk zijn op
basis van zware methodologische investeringen en door enkele voorbeelden van goede
praktijken op te volgen (Jandl, 2004).
We geven een kort overzicht van de basis (of eerder het gebrek er aan) van de in België
beschikbare globale ramingen over de aanwezigheid van populaties in onwettig verblijf.
Vervolgens gaan we wat uitgebreider in op de indirecte elementen waarmee we bepaalde
facetten van de irreguliere immigratie kunnen evalueren. Op basis van die elementen zouden
we in de toekomst in staat moeten kunnen zijn op een gegronde manier de omvang van het
fenomeen te kunnen inschatten.

7.1 Beschikbare globale ramingen
Strikt genomen kunnen er geen statistieken worden gemaakt van irreguliere migratiestromen
en de aanwezigheid van personen in onwettig verblijf.93 Inderdaad, het fenomeen is
grotendeels onbestudeerd terrein en de weinige registraties zijn uiterst partieel.94 In het beste
geval kunnen we hopen om de omvang van de stromen en de betrokken populaties in te
schatten via extrapolatie of deductie op basis van aanwijzingen die bepaalde vormen van
onwettig verblijf verwoorden. Er zijn m.a.w. geen databanken beschikbaar waarmee personen
in onwettig verblijf eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd,95 maar enkel schattingen die
op indirecte aanwijzingen zijn gebaseerd.
92

Enige uitzondering vormt dat deel van de immigratie en de populatie in wettig verblijf dat afkomstig is uit een
voorafgaande onregelmatige immigratie of statuut.
93
We maken hier een duidelijk onderscheid tussen irreguliere immigratie en irreguliere aanwezigheid, aangezien
beide situaties niet noodzakelijk met mekaar verband houden. De irreguliere immigrant kan intussen
geregulariseerd zijn, terwijl de vreemdeling die hier onwettig verblijft, in het verleden mogelijks via legale weg
naar België gemigreerd kan zijn.
94
De enige rechtstreeks bijgehouden irreguliere immigraties zijn de verhinderde pogingen, die aanleiding geven
tot een terugdrijving, terwijl de enige geregistreerde vreemdelingen in onwettig verblijf net die personen zijn die
worden opgepakt en dus dreigen te worden verwijderd of die personen zijn die verzoeken te worden begeleid bij
hun terugkeer naar hun land van herkomst.
95
Spanje bijvoorbeeld heeft een registratie van personen die daar onwettig verblijven georganiseerd, om de
regularisatieprocedures op een correcte basis te organiseren. De politiediensten krijgen de verzamelde gegevens
niet in handen en ze mogen evenmin worden gebruikt ter identificatie van de personen in onregelmatig verblijf
voor doeleinden die in hun nadeel kunnen spelen. We mogen er dus van uitgaan dat het registratiepercentage
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De definitie van het te bestuderen fenomeen moet de eerste onmisbare stap worden van dit
type ramingen. In de praktijk, is deze definitie vaak onnauwkeurig, wat moeilijk te verenigen
valt met het maken van een gegronde schatting. Twee hoofdtypes indicatoren kunnen worden
onderzocht: de ene met betrekking tot de irreguliere immigratie (de stroom), de andere met
betrekking tot de populatie in onregelmatig verblijf (de stock). De definitie van het eerste type
indicator is complex. Is er sprake van irreguliere immigratie, indien de grens op legale wijze
wordt overgestoken, maar het verblijf dat erop volgt onwettig wordt? Er is echter geen enkele
raming van de irreguliere stromen beschikbaar, die enigszins wetenschappelijk gegrond is.
Daartegenover werden wel verschillende pogingen ondernomen om het aantal vreemdelingen
dat hier onwettig verblijft, te schatten.
Voor België berusten de globale ramingen van het aantal vreemdelingen in onwettig verblijf
(of dat zich hier min of meer informeel beweegt) over het algemeen niet op een methodologie
die betrouwbaar kan worden genoemd. Zoals in de andere landen wordt de methodologie vaak
niet toegelicht, vermoedelijk omdat ze door de auteurs niet als voldoende gegrond wordt
beschouwd om een objectieve analyse te doorstaan (Jandl, 2004). De meeste van die
schattingen zijn immers enkel gebaseerd op het advies van een aantal experten (wiens
schattingsmethodologie meestal onbekend is) of op basis van methodes die op uiterst
betwistbare hypotheses steunen.96 Ondanks dit alles, worden die schattingen nog steeds
gepubliceerd: volgens de auteurs zouden tussen de 40.000 tot 140.000 personen onwettig in
België verblijven (Kaizen en Nonneman, 2007).
Het voornaamste probleem is de methode waarbij gegevens die onder de vorm van een
onderzoek of fragmentarisch via politiestatistieken beschikbaar zijn, voor een schatting van de
totale populatie doorgaan. Aangezien de beschikbare schattingen in België objectief gezien
geen enkele wetenschappelijk betrouwbare methode voorstellen, zullen we ons hier beperken
tot het voorstellen van de wetenschappelijk erkende methodes.
In een referentieartikel rond het thema van de schattingen van de irreguliere migraties,
identificeert Michael Jandl (2004) volgende vijf belangrijke methodes voor de schatting van
het aantal personen dat onregelmatig in een land verblijft:
 De schattingsmethodes op basis van residu’s: deze methodes bestaan in landen die
beschikken over een dubbele registratie van de populatie, de ene is beperkt tot de
wettig verblijvende populatie, de andere heeft betrekking op de feitelijke populatie
ongeacht haar verblijfsstatuut. Zo kan men in landen waar het verblijfsstatuut op het
moment van de telling wordt geïdentificeerd, proberen de omvang van de populatie
die er onwettig verblijft te schatten. Zo hebben in een aantal landen sommige
administratieve bestanden zowel betrekking op de wettig als onwettig verblijvende
populaties, terwijl andere zich tot de wettig verblijvende populatie beperken, waardoor
het mogelijk moet zijn de omvang van de onwettig verblijvende populatie ervan af te
trekken. Natuurlijk dient men voorzichtig te zijn met de betrouwbaarheid van
registraties en de verklaringen van personen in onwettig verblijf, maar deze methode
kan wel als basis dienen voor een eerste schatting.
hoog is. Ondanks zijn beperkingen, is deze registratie één van de zeldzame gevallen waar een reële schatting van
het fenomeen als basis kan worden gebruikt.
96
Een van de courante schattingen van 90.000 personen die hier onwettig verblijven is het resultaat van een
verhouding van 10% vreemdelingen die hier onwettig verblijven in verhouding tot de populatie die hier wettig
verblijft (Poulain, 1997). Die 10% is gekozen op basis van schattingen die in de buurlanden zijn aanvaard (die
over geen betere informatiebronnen beschikken als hier in België). Deze schatting is dan ook meer dan
betwistbaar.
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De schattingsmethodes op basis van een multiplicator: deze methodes die zeker niet de
meest courante zijn, gaan uit van het bestaan van een vaste verhouding tussen een
bekende informatie (het aantal geïntercepteerde vreemdelingen dat hier onwettig
verblijft) en een gezochte informatie (het aantal vreemdelingen dat hier onwettig
verblijft). De taak van de schatter is dus om deze multiplicatorfactor te vinden, wat
jammer genoeg uiterst moeilijk is, ook al lijken de voorbeelden relevant. Zo is er
onder meer het gebruik van gegevens over de geboorte van kinderen van ouders die
hier onwettig verblijven of het aantal overlijdens van vreemdelingen die hier onwettig
verblijvan (Delaunay en Tapinos, 1998). Ondanks de moeilijkheden kunnen we in
beide gevallen proberen een beredeneerde schatting van de totale populatie in
onregelmatig verblijf te maken, op basis van de geregistreerde sterfgevallen en
geboortes van personen in onwettig verblijf, na bepaalde hypothesen betreffende de
leeftijdstructuur en de vruchtbaarheid- en mortaliteitniveaus voorop te hebben gesteld.
De methodes op basis van een enquête: enquêtes kunnen worden gebruikt om de
omvang te schatten van de populatie die hier onwettig verblijft. Ook hier zit de
moeilijkheid eerst en vooral in de betrouwbaarheid van de antwoorden over het
onderwerp maar ook in de dekking van de populatie. In een tweede fase is er het
probleem van de extrapolatie van de resultaten naar het niveau van het land, terwijl de
stalen vaak beperkt zijn en in het beste geval representatief voor een specifieke
plaatselijke situatie.
De ‘capture-recapture’ methodes: de toepassing van deze methodes is afgeleid van de
biologie van de populaties, waar ze worden gebruikt om dierenpopulaties te
berekenen. In het geval van de dierlijke populaties organiseert men een gedeeltelijke
registratie van de populatie op verschillende data waarbij elk geteld individu telkens
duidelijk wordt geïdentificeerd (door de dieren van een ring te voorzien). Men telt het
aantal keren dat elk individu werd geteld. Zo kan men met de hulp van een parameter
de omvang van de totale populatie schatten.97 Statistisch gezien zijn deze methodes de
meest bevredigende. Bepaalde onderliggende hypothesen moeten aandachtig worden
onderzocht. De registratie moet zorgvuldig gebeuren en vooral de kans dat elk
individu wordt ‘gevat’ moet gelijk zijn. Bij deze hypotheses moet men er rekening
mee houden dat bepaalde individuen makkelijker dreigen te worden geregistreerd,
ondervraagd of opgepakt dan andere (vooral wanneer men, zoals vaak gebeurt, werkt
met cijfermateriaal op basis van politieregistraties).
De methodes op basis van de resultaten van regularisatiecampagnes: in de landen die
regularisatiecampagnes organiseren, worden deze gegevens gebruikt om de populatie
die er onwettig verblijft te schatten. Een van de moeilijkheden hierbij is dat er meestal
criteria voor regularisatie worden ingeschreven, die de onderzochte populatie beperkt.

Michael Jandl (2004) geeft een voorbeeld ter illustratie van de methode: "Stel dat we het aantal vissen in een
vijver willen schatten. Om te beginnen vangen we 1.000 vissen, we markeren ze en gooien ze dan weer in het
water. Vervolgens vangen we nog eens 1.000 vissen die we onderzoeken. Indien er daarvan 100 zijn
gemarkeerd, dan komt 10% van dit lot met 1.000 vissen overeen, we mogen er dus vanuit gaan dat er in de vijver
10.000 vissen zijn."
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7.2 Aanwijzingen
Ondanks de ontoereikende globale schattingen, zijn er toch een aantal aanwijzingen die op
bepaalde tendensen wijzen. We zullen het hier enkel hebben over die aanwijzingen die we
momenteel het best kennen en die bruikbaar zijn om een beter inzicht in de huidige situatie te
krijgen. Het gaat hier niet om de enige relevante aanwijzingen in dit verband, en het zouden
evenmin de meest neutrale indicatoren kunnen zijn, maar het zijn alvast wel de meest
gedocumenteerde, waarover het meest wordt gediscuteerd en die het meest toegankelijk zijn.
7.2.1. Regularisatie van vreemdelingen die hier onwettig verblijven
De grote regularisatiecampagne van 1999 had een schatting van de populatie die hier onwettig
verblijft mogelijk kunnen maken. De criteria van deze regularisatie sloten evenwel een
aanzienlijk deel van de populatie die hier onwettig verbleef uit. Het is dus waarschijnlijk dat
een grote groep van deze personen die hier op die datum onwettig verbleven geen dossier
heeft ingediend.
Op basis van de resultaten van het onderzoek bij mensen in onwettig verblijf dat Adam e.a.
(2002) na de regularisatiecampagne van 1999 hebben gevoerd, kan er een poging worden
gedaan om een duidelijkere schatting van deze populatie op deze datum te maken. De
ondervraagde personen die hier onwettig verbleven, werden inderdaad gevraagd of ze al dan
niet een regularisatieaanvraag hadden ingediend. In theorie zou het via de verhouding
negatieve antwoorden op deze vraag mogelijk moeten zijn de omvang van de populatie die
hier onwettig verbleef op datum van de campagne te schatten, aangezien het aantal ingediende
aanvragen bekend is. Jammer genoeg kunnen de omvang van het onderzoek (130 interviews)
en de gebruikte methode (steekproef) niet garanderen dat het onderzoek representatief is.
Tot vandaag hebben ongeveer 50.000 vreemdelingen die hier onwettig verblijven een
regularisatiedossier ingediend.98 Daar moeten nog de personen worden bijgeteld die hier
onwettig verblijven, maar geen regularisatiedossier hebben ingediend. Als we uitgaan van de
schatting van dit onderzoek, heeft 43% geen dossier ingediend. Dit komt neer op een
geschatte populatie van iets meer dan 21.000 personen (Belgian Contact Point of the
European Migration Network, 2005). Als we rekening houden met de beperkingen van het
onderzoek dat Adam e.a. (2002) hebben gevoerd, waren er begin 2000 zowat 71.000 mensen
die onwettig in België verbleven.
De vreemde populatie die haar verblijf definitief wil regulariseren, kan ook worden ingeschat
aan de hand van statistische gegevens in verband met de regularisatiedossiers die op basis van
het oude artikel 9,3 en de nieuwe artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980
werden ingediend. Deze aanvragen om machtiging tot verblijf worden behandeld door de
Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er zijn gegevens
beschikbaar over het aantal dossiers dat op een bepaalde datum wordt onderzocht. Aan de
hand van dit cijfer kunnen we het aantal vreemdelingen inschatten: (i) dat hier onwettig
verblijft en geen verblijfstitel heeft, (ii) dat een tijdelijke verblijfstitel voor maximum drie
maanden heeft, zoals de asielzoekers die een procedure hebben lopen99, of (iii) die een
98

In zijn jaarverslag 2009 schat de Dienst Vreemdelingenzaken dat naar aanleiding van deze campagne tussen
40.000 en 45.000 personen werden geregulariseerd.
99
De populatie die een asielprocedure doorloopt, krijgt een tijdelijke verblijfstitel (een attest van immatriculatie)
die vaak minder dan drie maanden geldig is. Deze categorie vreemdelingen wordt niet meegeteld in de populatie
met wettig verblijf in België, maar wordt opgenomen in het wachtregister (zie hoofdstuk 1).
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beperkt verblijf dat jaarlijks vernieuwd moet worden hebben en die een verblijf van
onbepaalde duur wensen te krijgen. De eerste beperking van de statistische indicator is dat
sommige dossiers over meerdere personen kunnen gaan. Ten tweede dienen niet alle
vreemdelingen die hier onwettig verblijven of die een asielprocedure hebben lopen,
systematisch een regularisatieaanvraag in. Een derde en laatste beperking is dat een en
dezelfde persoon meerdere regularisatiedossiers kan hebben ingediend (het is bijvoorbeeld
niet uitgesloten dat iemand bijvoorbeeld zowel op basis van artikel 9bis als artikel 9ter een
aanvraag indient).
Hoewel het aantal dossiers in afwachting van een regularisatiebeslissing tussen 2006 en eind
2008 is gedaald, is de achterstand in deze dossiers bij de Dienst Vreemdelingenzaken vanaf
begin 2009 sterk toegenomen. Die stijging heeft grotendeels te maken met de politieke
beslissing om via de instructie van 19 juli 2009 regularisatiecriteria toe te voegen. Hoewel de
Raad van State deze instructie nog in december van datzelfde jaar heeft vernietigd, werden
heel wat extra dossiers op basis van die nieuwe criteria ingediend (figuur 7.1).
In december 2010 moest de Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst
Vreemdelingenzaken nog 40.241 dossiers behandelen. Om in te schatten over hoeveel
personen het hier gaat, kunnen we ons baseren op de statistieken over positieve beslissingen.
Tussen 2005 en 2010 werden 44.685 dossiers over 80.570 personen goedgekeurd, met andere
woorden 1,8 personen per dossier. Als we deze index toepassen, wachten naar schatting nog
72.500 vreemdelingen op een beslissing over hun regularisatie, en wel omdat ze geen
verblijfstitel hebben, of omdat ze een verblijfstitel hebben die minder dan drie maanden
geldig is, of omdat ze een verblijfstitel van onbeperkte duur willen. Op basis van deze
gegevens kunnen we momenteel echter nog geen onderscheid maken tussen vreemdelingen
(zonder verblijfstitel of met een tot drie maanden beperkte verblijfstitel), die niet worden
meegeteld in de officiële statistieken en de vreemdelingen met een verblijfstitel van één jaar
die een verblijfstitel van onbeperkte duur willen.
Net als bij de regularisatiecampagne van 1999 laat de invoering van nieuwe
regularisatiecriteria in 2009 toe om aan de hand van administratieve gegevens een deel van de
populatie die hier onwettig verblijft, toch in kaart te brengen.
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Figuur 7.1. Evolutie van de achterstand in regularisatiedossiers op basis van het oude artikel
9,3 en de nieuwe artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980
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Bron: Dienst Vreemdelingenzaken – Dienst Humanitaire Regularisaties

7.2.2. Statistieken over de activiteiten om de irreguliere immigratie en de
aanwezigheid van vreemdelingen in onwettig verblijf te beteugelen
Om een beeld te schetsen van het fenomeen van de irreguliere immigratie en de aanwezigheid
van vreemdelingen in onwettig verblijf, worden gewoonlijk drie indicatoren gehanteerd die
verband houden met de beteugeling van de irreguliere immigratie:
 het aantal terugdrijvingen, of het aantal vreemdelingen aan wie men de toegang tot het
grondgebied ontzegt of wiens asielverzoek bij de grens wordt afgewezen;
 het aantal gevallen van ‘gedwongen’ of ‘begeleide’ terugkeer van vreemdelingen in
onwettig verblijf.
 het aantal intercepties van vreemdelingen die hier onwettig verblijven;
Samen met de studie van deze indicatoren, analyseren we de statistieken die door de gesloten
centra worden geproduceerd. We zullen zien dat deze cijfers niet helemaal losstaan van de
drie bovenstaande indicatoren en dat het gebruik van de detentie past in een bredere visie van
het immigratiebeleid en het beleid betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in
onwettig verblijf.
Enige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik en de interpretatie van deze statistieken. Ze
zijn immers het resultaat van het optreden van administraties en politiediensten die volgens
bepaalde regels en praktijken werken en die gaandeweg kunnen wijzigen. Deze gegevens
geven dan ook niet zozeer een beeld van de irreguliere immigratie weer, maar wel eerder van
de gehanteerde praktijken om deze immigratie te voorkomen en te beheersen.
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7.2.2.1.

Terugdrijvingen

Het aantal terugdrijvingen van vreemdelingen die op een irreguliere manier de buitengrenzen
van het land proberen over te steken, is a priori de voornaamste indicator die men zou moeten
gebruiken om de druk van de irreguliere immigratie aan de buitengrenzen te meten. De
multiplicatiefactor waarmee we in principe een link kunnen leggen tussen deze statistiek over
de ‘tegengehouden instroom’ en een schatting van de totale irreguliere instroom, is echter
uiterst complex en heeft tot vandaag geen bevredigende oplossing kunnen bieden. De
mogelijkheden tot controle – afhankelijk van de vervoerswijze – dreigt, sinds het stopzetten
van de systematische controle aan de binnengrenzen van de Schengenruimte, de schatting
sterk te vertekenen. Uiteindelijk zijn de evoluties van de administratie en politieactiviteit ter
zake dus uiterst moeilijk te onderscheiden van het fenomeen van de irreguliere immigratie.
Het gebruik van de evolutie van het aantal terugdrijvingen, als indicator voor de irreguliere
immigratie, is gelet op de gegevens haast onmogelijk. De terugdrijvingen worden immers
enorm beïnvloed door de administratieve en politionele activiteiten van de
grenscontrolediensten. Na de piek van 5781 terugdrijvingen in 2000 stellen wij een sterke
daling vast in de volgende jaren. Tussen 2005 en 2008 bleef het aantal terugdrijvingen vrij
stabiel, maar sindsdien zijn ze opnieuw lichtjes gestegen tot 2102 terugedrijvingen in 2010
(figuur 7.2). Deze cijfers liggen echter een heel pak lager dan aan het eind van de jaren 1990
en het begin van de jaren 2000. We kunnen nog meegeven dat de categorie van teruggedreven
asielzoekers, tussen 2009 en 2010 met 30 % is gestegen, met name van 174 naar 226
terugdrijvingen van afgewezen asielzoekers.
Eén van de verklaringen voor de daling van het aantal terugdrijvingen na 2003, betreft het feit
dat na 2003 de controle om het Schengengrondgebied te betreden via de Eurostar niet meer in
Brussel (door de Belgische grenswachters) wordt uitgevoerd, maar in London (door de Franse
grenswachters).100 Een andere mogelijke verklaring voor de daling van het aantal
terugdrijvingen in de jaren 2000 zou kunnen liggen in een gewijzigde praktijk in de strijd
tegen de irreguliere immigratie, in het bijzonder het opstarten van een striktere controle van
de reizigers in de herkomstlanden alsook bepaalde preventieacties die werden opgezet. Ook
het feit dat verschillende landen ondertussen toetraden tot de EU speelt hier een belangrijke
rol. Uiteindelijk moeten we vaststellen dat deze gegevens geen echt inzicht bieden in de druk
die de irreguliere migratiestromen op de buitengrenzen uitoefent.
Als we even kijken naar de nationaliteit van de niet-Europese vreemdelingen die in 2010 aan
de grens werden teruggedreven, dan stellen we vast dat iets meer dan de helft afkomstig is uit
Afrika, 21% uit Azië, 21% uit niet-EU-landen en slechts 4% uit Noord- en Zuid-Amerika
(figuur 7.3). Dit is de top drie van nationaliteiten die werden teruggedreven: Marokkanen
(13%), Turken en Congolezen (telkens 6,6% van de terugdrijvingen in 2010). Opvallend is
dat deze drie groepen ook de grootste drie groepen zijn van niet-EU-burgers die in België
verblijven (zie hoofdstuk 4).

100

België kent immers één Schengenbuitengrens over land – Brussel-Zuid – voor de vertrekken en aankomsten
met de Eurostar. Het aantal terugdrijvingen aan deze grenspost tussen 2000 en 2004 heeft betrekking op de
aankomsten met de Eurostar vanuit Groot-Brittannië. Vanaf 2004 controleert deze grenspost enkel nog de
vertrekken naar Groot-Brittannië. De cijfers betreffende deze controles worden echter niet opgenomen in het
cijfer betreffende de terugdrijvingen.
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Figu
uur 7.2. Evoolutie van heet aantal terrugdrijvingeen, 1995-2010101
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Fiiguur 7.3. Inndeling per nationaliteiit van de terruggedrevenn vreemdeliingen in 2010
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u
rd.
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7.2.2.2. De ‘begeleide vrijwillige’ en ‘gedwongen’ terugkeer van
vreemdelingen in onwettig verblijf
Naast de geanalyseerde (7.2.2.1.) terugdrijvingen, die betrekking hebben op de aan de grens
tegengehouden vreemdelingen of op asielzoekers waarvan het verzoek werd afgewezen en die
dus nooit toegang tot het grondgebied hebben gekregen, gebruiken de Belgische instanties
nog andere methoden, namelijk de ‘begeleide vrijwillige’ en de ‘gedwongen’ terugkeer. In de
statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken worden de volgende categorieën gebruikt
(FOD Binnenlandse Zaken, 2009).102




Repatriëring: de DVZ maakt een onderscheid tussen twee soorten repatriëringen.
Vooreerst de directe repatriëringen die het rechtstreekse gevolg zijn van de interceptie
van een vreemdeling in irregulier verblijf.103 Daarnaast de andere repatriëringen
waarbij bepaalde elementen uit het dossier moeten worden onderzocht, of waarbij
bepaalde stukken die noodzakelijk zijn om de verwijdering te kunnen uitvoeren (bijv.
identificatiedocumenten, aflevering van laissez-passer-documenten) nog verwacht
worden. Deze repatriëringen worden ofwel vanuit de gesloten centra ofwel vanuit de
gevangenissen georganiseerd. In de repatriëringen kan men nog twee andere
verwijderingmethodes onderscheiden. Deze hangen samen met een specifieke
administratieve situatie. Vooreerst zijn er de terugleidingen naar de grens in
overeenstemming met de 'Dublin-verordening'104. In dit geval worden vreemdelingen
(terug)geleid naar de grens van het land dat verantwoordelijk is voor hun
asielprocedure. Vervolgens zijn er de terugleidingen over land die plaatsvinden in het
kader van bilaterale akkoorden tussen de Europese lidstaten
Vrijwillige begeleide terugkeer: voor vreemdelingen die op vrijwillige basis naar hun
land willen terugkeren (vaak georganiseerd door de Internationale Organisatie voor
Migratie, maar ook door de DVZ).

Via de begeleide of gedwongen terugkeer van vreemdelingen die hier onwettig verblijven is
het niet mogelijk om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van vreemdelingen in onwettig
verblijf in België, noch van de globale terugkeerstromen van deze vreemdelingen. Deze
indicatoren vertellen ons daarentegen wel iets over de efficiëntie van het beleid inzake
gedwongen verwijdering en begeleide terugkeer. Deze indicatoren hebben vaak enkel zin
wanneer de verwijderingen worden gekoppeld aan de intercepties die verwijdering mogelijk
maken (Perrin, 2006a).
Als we naar alle repatriëringen en terugleidingen over land kijken, zien we tussen 2000 en
2003 een duidelijke stijging van deze verwijderingen. In 2004 zien we een duidelijke terugval
van het aantal verwijderingen, gevolgd door een lichte stijging tot 2006. Omgekeerd stellen
we voor de periode 2004 – 2006 een stijging van het aantal terugleidingen vast, omdat er
voorrang werd gegeven aan de over- en terugnamen op basis van de Dublin-Verordening105
(FOD Binnenlandse Zaken, 2009). Een mogelijke verklaring voor de lichte toename van
102

Deze categorieën worden uitvoerig behandeld in de jaarrapporten van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Buiten de normale werkuren, worden de administratieve beslissingen na een interceptie genomen door de
permanentiedienst van de DVZ.
104
Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van criteria en instrumenten
om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag die door een
onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.
105
Het gaat om verwijderingen van asielzoekers naar de lidstaat (die het Dublin-verdrag heeft ondertekend) die
verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.
103
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ning houdenn met een niet te
Net alss bij de teerugdrijvinggen, moetenn we ook hier reken
verwaarrlozen systeematische foout aangeziien het aanttal interceptties afhankeelijk is van de inzet
die de ppolitiedienstten aan de dag leggen. Ook het feit
f dat eenzzelfde persooon meerdeere keren
kan worrden aangehhouden en dus
d dubbel geteld
g
kan worden
w
in de statistiekeen, speelt eeen rol.
Gewoonnlijk zijn deze gegevvens beschhikbaar bij de federaale politie of bij dee Dienst
Vreemddelingenzakken. Beide innstanties prroduceren ellke maand syntheses
s
over
o
de natioonaliteit,
het gesslacht, de leeftijdsgrroep van de geïnterrcepteerde vreemdelinngen en over
o
de
onmidddellijke gevo
olgen van dee interceptiee.
pties van vreeemdelingenn in irreguliier verblijf schommeldde sterk tusssen 1998
Het aanntal intercep
en 20100. We kunnnen drie fasees in de evolutie van dit
d aantal (F
Figuur 7.7) onderscheiiden. De
eerste loopt van 1998
1
tot 20003 en toonnt een sterkke stijging in het aanttal interceppties van
v
resppectievelijkk van 12.4990 tot 22.62
27. De tweede fase
vreemdeelingen in irregulier verblijf,
(2004-22007) ziet daan weer eenn daling in het
h aantal inntercepties, en wel van
n 20.752 gevvallen in
2004 tot 14.363 in 2007. De derde
d
fase (2
2008-2009)) kende dan weer een stijging
s
in het aantal
938 gevallenn in 2009. Deze stijgiing was echhter van
interceppties, die ziijn opgelopen tot 17.9
korte duuur. Met 144.884 aanhooudingen in
n 2010 knoopen we oppnieuw aan bij het nivveau van
2007.
m
om de factorenn voor dezee ontwikkelingen te beepalen. Zondder deze
Toch is het heel moeilijk
klaringen, diie mogelijk verband
empiriscch te kunneen verifiërenn, zijn er tocch wel een aantal verk
met elkkaar houdenn. Zo kunnenn deze evolluties verkllaard wordeen door een grotere of kleinere
i
aanweziigheid vann personenn in onweettig verbllijf. Ook kan de intensiteit
van de
politieacctiviteiten een rol sppelen of, ook
o
nog, de
d zichtbaaarheid van bepaalde groepen
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b
vreemdeelingen. Anndere variabbelen, zoalss nationaliteeit, leeftijd of geslachtt, kunnen bijdragen
tot een vverfijnder begrip
b
van de
d evolutie van
v het aanttal interceptties.
h aantal intercepties van
v vreemdeelingen in onwettig
o
verrblijf
Figuuur 7.7. Evoolutie van het
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Als de poolitiediensteen een vreem
mdeling ondderscheppenn, nemen ziij contact op
o met Bureeau C108
van de Diienst Vreem
mdelingenzaaken zodat het
h bureau een
e administtratieve besslissing kan nemen.
Indien dee vreemdelinng legaal inn België veerblijft of inndien er eenn schorsend
d beroep teggen een
verwijderringbeslissinng loopt, mag
m de persooon beschikkken. Indien
n de vreemd
deling onwettig op
het gronddgebied verb
blijft, kan Bureau
B
C op
o drie mannieren op de
d aanhoudiing reagerenn (FOD
Binnenlanndse Zaken,, 2009)109:
 dee afgifte van
n een bevel om het gronndgebied tee verlaten (B
BGV);
 onnmiddellijkee repatriërinng wanneerr de persooon de nodig
ge documennten heeft om
o naar
zijjn land van herkomst of
o een derdee land terug te keren en
n er in zijn dossier
d
geenn enkele
coomplicatie wordt
w
vermeeld (zie 7.3));
 in afwachtingg van zijn of
o haar verrwijdering wordt
w
hij of zij in eenn gesloten centrum
c
oppgesloten.
a
aanhooudingen tuussen 1999 en 2000 heeeft vooral aanleiding
a
g
gegeven
De stijginng van het aantal
tot een stiijging van het
h aantal beevelen om het
h grondgeebied te verllaten. In 2001 ging de stijging
van het aantal interrcepties geepaard met directe reppatriëringenn en, in mindere
m
maate, met
g
de stijjging van het
h aantal aaanhoudingen
n gepaard met
m een
opsluitinggen. In 20022 en 2003 ging
stijging vaan het aantaal bevelen om
o het gronndgebied te verlaten enn van het aanntal repatriëëringen.
De toenem
mende dalin
ng in het aanntal intercep
pties van 20004 tot 20077 valt samen
n met een daling
d
in
het afleveeren van bevelen
b
om het grond
dgebied te verlaten
v
enn in het aan
ntal repatriiëringen
(vooral inn 2004 en 2007).
2
De reecente stijgiing van het aantal intercepties tusssen 2008 en
e 2009,
en de daaling in 20
010 vallen samen meet het groteere aantal afgeleverdee bevelen om het
grondgebiied te verlaaten, terwijll het aantall aanhoudinngen met diirecte repattriëring blijfft dalen
(figuur 7.8). In 2010
0 kreeg 76 % van de aangehouden
a
n vreemdeliingen in onnwettig verbblijf een
bevel om het grondggebied te veerlaten, 9 % werd direect gerepatrrieerd en 15
5 % werd naar
n
een

108

Bureauu C (Clandesttien) houdt zicch bezig met de
d interceptie van vreemdellingen in onw
wettig verblijf (buiten de
kantoorurren neemt de permanentied
p
ienst deze opd
dracht over).
109
Een vierde
v
mogelijkheid betreft de vreemdeliingen in wettiig verblijf of met
m een schorsende proceddure tegen
een beslisssing. Deze peersonen bevinnden zich dus niet
n in onwetttig verblijf en zullen mogenn beschikken.
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c
oveergebracht zonder
z
dat we
w weten hooeveel personen van deeze groep laater nog
gesloten centrum
zijn verwiijderd.
Figuuur 7.8. Evoluutie van de onmiddellijjke gevolgen van interccepties van vreemdelinngen in
blijf tussen 2001 en 2010
onnwettig verb
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Deze sttatistieken over
o
de gevvolgen van interceptiess van vreem
mdelingen inn onwettig verblijf
kunnen met anderee variabelenn worden veergeleken, zoals
z
de nattionaliteit van het indivvidu. Er
band bestaatt tussen de nationaliteit
n
t en het gevvolg dat
kan dann worden naagegaan of er een verb
aan de interceptie
i
w
wordt
gegevven.
n de regulaarisatiecamppagne eindd 1999 (en tot in 20004) nam heet aantal
Sinds dde start van
interceppties van Noord-Afrik
N
kanen (en in het bijzzonder van
n Marokkan
nen en Alggerijnen)
voortduurend toe. De
D situatie veranderdee echter tusssen 2004 en
e 2007, to
oen hun aanntal niet
langer bbleef stijgenn en zelfs leeek te dalenn, om in 20008 en 2009 weer in stiijgende lijn te gaan.
We moogen zelfs stellen
s
dat de aanhouudingen vann Noord-Affrikaanse burgers,
b
voooral dan
Algerijnnen en Marokkanen, dee stijging inn het totaal aantal aanhhoudingen voor
v
2009 verklaart
v
en een deel
d van de daling die in
i 2010 werrd geregistreeerd.
v onderdaanen uit Sub
b-Saharischh Afrika
In minddere mate stteeg ook heet aantal inttercepties van
tot iets meer dan 3.000
3
interccepties in 2006.
2
Sindssdien is hett aantal inteercepties vaan deze
e heeft diee daling zicch de laatstte jaren
nationalliteitsgroep gedaald toot een lagerr niveau, en
doorgezzet.
a
interccepties van Aziaten
Na een piek van ieets meer dann 6.500 gevvallen in 20003, is het aantal
a
Tussen 20
007 en 20008 stijgt heet aantal
de drie volgende jaren met de helft afgenomen.
A
in onwettig
o
veerblijf opnieeuw. In 20
009 tot slott, daalde heet aantal
interceppties van Aziaten
interceppties van Azziaten lichtjees, met een meer uitgesproken dalling in 2010
0 (Figuur 7.9).
n vreemdellingen uit de
d 12 nieuw
we lidstatenn (vooral Roemenen,
R
P
Polen
en
De intercepties van
e
keer in 2004 en
e opnieuw in 2007 sterk
s
gedaalld (figuur 7.9).
7
De
Bulgareen) is een eerste
toetredingsjaren vooor deze lannden, 2004 en
e 2007 duss, vallen sam
men met eenn grote dalinng in het
ng van het aantal
a
direccte repatriërringen (figuuur 7.8).
totaal aaantal aanhooudingen enn een dalin
Ook de administrattieve aanhooudingen vaan ‘Europeannen van buiiten de EU’’ lijken voortdurend
geveer 5.2000 aanhoud
dingen in 2001 naarr 1.008 in 2010. Deze twee
te dalenn, van ong
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danen van de 12 nieuw
we Lidstateen, als de Europese
E
nationalliteiten groeepen (zoweel de onderd
onderdaanen buitenn de EU) hebben
h
in grote
g
mate bijgedrageen tot de daling
d
in heet aantal
interceppties van vreeemdelingenn tussen 2003 en 2008. Net als bijj onderdaneen uit Zuid-A
Amerika
zien wee bij deze twee Europpese nation
naliteitsgroeepen tussen
n 2008 en 2009 niet dezelfde
toenamee van het aaantal interceepties zoals bij onderdaanen uit Aziië en Noordd-Afrika.
F
Figuur 7.9. Evolutie
E
van het aantall interceptiees van vreem
mdelingen volgens
v
grotte
nationaliteitengroepen, 2001-20100
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Tabel 7.3. Vreemdelinngen in onw
wettig verblijf aangehouuden in 200
09 en 2010,
volgenns hun natioonaliteit
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Het lijkt er op dat de intercepties van bepaalde nationaliteitengroepen verbonden zijn met het
totale aantal intercepties. De kruising van de nationaliteit variabele met de variabele over de
gevolgen van een interceptie laat ons toe om een diepgaandere analyse uit te voeren.
In 2010 stellen we bij bepaalde nationaliteiten vast dat 40 tot 60 % van de intercepties
aanleiding geven tot een directe repatriëring (Figuur 7.10). Het gaat om Roemenen, Bulgaren,
Albanezen en Brazilianen (deze vier nationaliteiten zijn goed voor 71 % van de
repatriëringen). Opvallend is dat het aantal repatriëringen van Polen in 2010 tot quasi nul is
herleid (er is slechts één geval bekend), terwijl tussen 2006 en 2008 minstens de helft van de
geïntercepteerde Polen onmiddellijk werd gerepatrieerd. De opheffing in mei 2009 van de
overgangsmaatregelen om de toegang tot de arbeidsmarkt te beperken, zou deze evolutie
kunnen verklaren. De vraag is nu of we eenzelfde evolutie zullen zien bij de Roemenen en de
Bulgaren. Verder wordt 15 % van de derdelanders (Albanezen niet meegerekend) na een
interceptie gerepatrieerd. Deze vaststelling wordt verklaard door het relatief groot aandeel van
repatriëringen bij de Turken (23 %) en Oekraïners (22,5 %).
Naast deze groepen die een grotere kans op directe repatriëring hebben, stellen we bij de
andere nationaliteiten vast dat minstens 90 % van de intercepties aanleiding geven tot de
afgifte van een BGV of tot opsluiting. Het aandeel personen dat na een interceptie in een
gesloten centrum belandt, verschilt sterk naargelang de herkomst. Zo worden 60 % van de
Nigerianen, 47 % van de Congolezen en 32 % van de andere onderdanen uit Sub-Saharisch
Afrika na een interceptie in een gesloten centrum opgesloten (Figuur 7.10). Bij Indiërs is dat
aandeel kleiner (29 %), net als dat het geval is voor staatlozen en personen met een
onbepaalde nationaliteit (26 %), of voor Irakezen (18 %). Bij Pakistani, Algerijnen,
Marokkanen en EU-burgers (met uitzondering van Bulgaren en Roemenen) gaat het slechts
om 10 %. Vaak krijgen onderdanen uit deze landen een BGV, wanneer ze niet worden
opgesloten.
Deze cijfers tonen aan dat de waarschijnlijkheid om te worden gerepatrieerd heel erg
verschilt naar gelang de nationaliteit. Het lage peil van de onmiddellijke repatriëringen van
de laatste jaren, kan verklaard worden door de evolutie in de administratieve situatie van de
nieuwe Europese burgers, maar ook door mogelijke problemen bij de verwijderingen. Om te
beginnen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om, praktisch gezien, een
repatriëring te organiseren. Bovendien vergemakkelijkt het bestaan van samenwerking- en
overnameovereenkomsten de procedure met het oog op een verwijdering aanzienlijk, terwijl
het gebrek aan dergelijke overeenkomsten (of het gebrek aan samenwerking vanwege de
overheden van het land van bestemming) een grote rem kan zetten op de mogelijkheden om
tot repatriëring over te gaan. Tot slot is de medewerking van de geïntercepteerde vreemdeling
voor een deel bepalend voor de mogelijkheid om de betrokkene onmiddellijk te repatriëren,
of voor de noodzaak om hem op te sluiten en voor de mogelijkheid om de beslissing tot
verwijdering ook echt uit te voeren (een ingezetene van een land in de nabijheid of een land
waarvan de burgers niet aan een visumplicht zijn onderworpen, kan gemakkelijker
aanvaarden om te vertrekken, wetende dat hij gemakkelijk zal kunnen terugkomen).
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Figuuur 7.10. Veerdeling vollgens de bellangrijkste nationaliteit
gegeven aan
a de interrceptie van vreemdelin
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gen in onweettig verblijjf, in 2010

Bron: Diennst Vreemdeelingenzaken
Vanaf 22008 wordeen de gegevvens over intercepties
i
s van vreem
mdelingen in
i onwettig verblijf
opgespllitst per leeeftijd en per
p geslachht, waardooor wij meer informatiie krijgen over de
demogrrafische kennmerken vaan deze sp
pecifieke poopulatie. Bepaalde caategorieën personen
p
blijken echter op basis
b
van huun kenmerkeen en hun gedrag
g
of dooor politionnele praktijkken meer
kans te lopen om tee worden oppgepakt.
vallen gaat het om maannen die worden
w
aanggehouden. Los
L van het geslacht
In 88 % van de gev
werden in 2010 voooral 18- toot 24-jarigenn opgepakt: in 61% vaan de interccepties gaatt het om
mannenn van die leeeftijd en inn 6,5 % vann de gevalllen om vrouuwen uit diie leeftijdsccategorie
(Figuur 7.11). Daaarnaast lopenn personen ouder dan 35 jaar en vervolgens jongeren tuussen 14
o te wordden geïnterccepteerd. Los van het feit dat leeeftijd en
en 17 jaar het meeste kans om
o intercepptie kunnenn beïnvloedeen, stellen we vast daat de populatie die
geslachtt de kans op
onwettigg in Belggië verblijfft, vooral uit mannnen bestaatt die tot de jonge actieve
bevolkinngsgroep beehoren. Lett wel: de zicchtbaarheid van sommiige groepenn vreemdelinngen die
hier onnwettig verrblijven, woordt sterk beïnvloed door de leeftijd
l
en het geslaccht. We
verondeerstellen bijjvoorbeeld dat de poppulatie die hier onwetttig verblijfft vooral uiit jonge,
werkendde mannen bestaat, maaar die oververtegenw
woordiging is
i minder uitgesprokenn dan bij
de vreem
mdelingen die
d in 2010 werden geïïntercepteerrd.
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werdeen
geïnteercepteerd enn die hier onwettig verrbleven
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Deze diiepgaande analyse
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vann de interceepties van vreemdeling
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gen in onweettig verblijjf brengt
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adminisstratieve sittuatie van de
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h
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s
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m
met het optred
den van de politie en met de
wisselennde zichtbaaarheid van bepaalde groepen?
g
Boovendien kuunnen bepaaalde vreemddelingen
meermaaals wordenn aangehouuden zonderr te wordenn opgesloteen omdat ze
z moeilijk kunnen
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d Dienst Vreemdeling
V
genzaken oook aangeeft.
aanhoudding, zoals de
7.2.2.4.

Deteentie van vreeemdelingeen in gesloteen centra

NAD-centru
um te Zaveentem110,
Elk vann de zes gessloten centra stelt zijn eigen cijferrs op: het IN
het trannsitcentrum
m 127, het repatriëringgcentrum 127bis,
1
hett centrum voor illegaalen van
Brugge,, het centrum
m voor illeggalen van Merksplas
M
e het centruum voor illegalen van Vottem.
en
De statiistieken diee de centra doorsturenn, maken oook een ondderscheid tu
ussen verscchillende
verwijdderingsvorm
men zoals reppatriëringen
n, terugdrijvvingen en vrrijwillige teerugkeer.
110

Naast het Inad-centtrum te Zavenntem, bevindenn zich nog 4 andere
a
regionaale INAD-cen
ntra op het groondgebied:
te Gosselies, Bierset, Deurne, Oosstende en Weevelgem. De cijfers van deze
d
INAD-ceentra wordenn hier niet
meegeteldd.

192

Er zijn tot slot ook twee categorieën die alleen in de statistieken van de gesloten centra
voorkomen: ontsnappingen en vrijlatingen. Er kunnen verschillende redenen voor een
vrijlating zijn: de betrokkene verkreeg het statuut van vluchteling of geniet subsidiaire
bescherming, betrokkene wordt vrijgelaten omdat intussen gegevens bekend zijn die bij de
opsluiting nog niet bekend waren, betrokkene wordt vrijgelaten omdat de Dienst
Vreemdelingenzaken de vereiste reisdocumenten niet heeft kunnen bekomen, betrokkene
wordt vrijgelaten omdat de maximale opsluitingduur is verstreken, of er is een gerechtelijke
beslissing gevallen, enz.
De analyse van de gevolgen van intercepties van vreemdelingen in onwettig verblijf leert dat
het aantal gevallen dat leidt tot een opsluiting in een gesloten centrum, stabiel is gebleven.
Maar de detenties in een gesloten centrum zijn niet beperkt tot de categorie van de personen
die geïntercepteerd worden op het grondgebied. Naast de personen in onwettig verblijf,
worden ook personen die de toegang tot het grondgebied wordt ontzegd, de personen die
asiel aanvragen aan de grens en bepaalde categorieën van personen die asiel aanvragen op het
grondgebied, vastgehouden (FOD Binnenlandse Zaken, 2009). De detentie in een gesloten
centrum vormt dus niet enkel een instrument om de aanwezigheid van vreemdelingen in
onwettig verblijf en de irreguliere immigraties te beheren, maar ook als toezicht en controle
instrument van bepaalde categorieën van asielzoekers.
Het koninklijk besluit dat de werking van gesloten centra regelt111, verplicht elk centrum om
een aantal cijfergegevens bij te houden. Toch stellen wij vast dat het ontbreekt aan precieze
informatie om tussen deze verschillende categorieën een onderscheid te maken (onregelmatig
verblijf, asielzoeker, enz.). Het ontbreken van documentatie over de statistische categorieën
noopt tot omzichtigheid bij de interpretatie van de gepubliceerde gegevens.
Een detentie in een gesloten centrum leidt ofwel tot verwijdering112, tot vrijlating, of in
mindere mate tot ontsnapping. Met uitzondering van de piek van 2.235 geregistreerde
vrijlatingen in 2003, blijft het aantal vrijlatingen met 1.800 tot 2.000 personen per jaar vrij
stabiel. Veel grotere schommelingen zijn er bij het aantal verwijderingen: van bijna 6.700
verwijderingen in 2003 gaat het naar goed 1.000 verwijderingen minder in 2004. In 2005 en
2006 neemt het aantal verwijderingen opnieuw lichtjes toe tot iets meer dan 7.000 in 2006.
Sedert 2007 daalt het aantal verwijderingen vanuit een gesloten centrum opnieuw naar 5.000
verwijderingen in 2008 en een beetje meer dan 4.400 in 2010 (Figuur 7.12).

111

Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen,
toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgische grondgebied, beheerd door de Dienst vreemdelingenzaken,
waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden,
overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in het bijzonder
artikel 135. Zie ook artikel 84 van het koninklijk besluit van 8 juni 2009 houdende vaststelling van het regime en
de werkingsmaatregelen, toepasbaar op welbepaalde plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, voorzien in artikel
74/5 ,§1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, dat specifiek handelt over de INAD-centra.
112
In de vorm van terugdrijving, terugleiding aan de grens, repatriëring of een vrijwillig vertrek.
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Figuuur 7.12. Evolutie van heet aantal perrsonen dat een
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Het lijkkt ons relevvant om hett beheer vaan de strom
globaal beleid van het beheer van
v de irreg
guliere imm
migratie en het
h onwettig
g verblijf in België.
s
we vast
v dat
Als we de verwijdderingmethoodes vanuit deze geslooten centra bekijken, stellen
i het kadder van dee Dublin-v
verordening
g de belanngrijkste
repatriëring en teerugname in
men zijn vannuit gesloten
n centra (figguur 7.13). De
D tweede verwijderin
v
ngsvorm
verwijdderingsvorm
e 2009 om
m in 20100 opnieuw te stijgen tot 997
– teruggdrijving – daalde tusssen 2003 en
B
vrijwillige terugkeer is de vorrm van
terugdriijvingen vaanuit een centrum. Begeleide
verwijddering die het minstt voorkomtt in geslooten centraa: het record bedroeeg 294
2
In 2010 waren daat er nog 1442.
geregisttreerde gevaallen van terrugkeer in 2005.
Hoe kunnnen we de evolutie inn deze verscchillende voormen van verwijdering
v
g verklaren?? Om te
beginneen moeten we vaststeellen dat ze
z niet helemaal lossstaan van de
d evolutiee in de
verschilllende vorm
men van veerwijdering
g zoals dezze door de Dienst Vrreemdelingeenzaken
worden geregistreeerd (zie 7.22.2). Het spreekt
s
vannzelf dat dee manier van
v verwijdderen in
belangriijke mate wordt
w
bepaaald door de administrattieve situatie van de vrreemdelingeen in de
geslotenn centra. Zo
o ligt het voor
v
de hannd dat een ddaling van het aantal repatriëringgen van
nieuwe burgers van
n de Europeese Unie zijjn weerslagg heeft op heet aantal reppatriëringenn vanuit
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Tabel 7.4. Capaciteit van de geslloten centraa in 2008113
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Figuur 7.15. Indeling volgens vorm van vertrek in elk van de gesloten centra in 2008
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7.2.3. Naar een ontwikkeling van talrijkere en betrouwbaardere
indicatoren inzake irreguliere migraties en vreemdelingen in onwettig
verblijf
Voor alles wat de irregulariteit betreft, is het bepalen van de ontbrekende gegevens
ongetwijfeld de belangrijkste taak van de analist, aangezien het fenomeen niet in zijn totaliteit
wordt belicht en het niet in beeld kan worden gebracht via de courante statistieken. We
moeten dus de nadruk leggen op het gedeeltelijke karakter van de beschikbare informatie en
op een nauwgezet gebruik van deze informatie. Bij schattingen over dit onderwerp ontbreekt
het vaak aan een wetenschappelijke basis en zijn deze dikwijls uit de lucht gegrepen.
Ondanks alles kunnen we op basis van bepaalde gegevens over de regularisatie van
vreemdelingen schattingen maken van het aantal personen in onwettig verblijf of van het
aantal personen dat een asielprocedure doorloopt en die nog niet worden meegeteld in de
populatie die wettig in België verblijft. Die schattingen zijn echter benaderingen omdat we
met een aantal methodologische beperkingen rekening moeten houden.
Naast deze indexen zijn er eventueel nog andere gegevens over de repressie van de
immigratie beschikbaar. Deze gegevens zijn talrijker dan wat het lage aantal publicaties laten
vermoeden (Perrin, 2005c) en ze zouden kunnen worden gebruikt om relevante schattingen te
maken over de aanwezigheid van vreemdelingen die hier in onwettig verblijven (Jandl, 2004).
Betere systemen voor het verzamelen van informatie en een bredere verspreiding van die
informatie worden dus sterk aanbevolen. Op die manier kan men, ook al is het op een
onvolledige manier, de grote lijnen van het fenomeen en van de betrokken populaties in kaart
brengen: de oorsprong, de leeftijd, het geslacht, het gewest waar ze worden geïntercepteerd,
het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers, de gevolgen op korte en lange termijn van de
intercepties, enz.
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Eens er een duidelijk inzicht is in de gegevens die onrechtstreeks met het fenomeen te maken
hebben, moet er een wetenschappelijk onderbouwde schatting worden gemaakt, wat een
aanzienlijke methodologische investering vereist.
Via de statistiek kan men ook in het heikele thema van het verwijderingbeleid een beter
inzicht verwerven. Allereerst lijkt het ons belangrijk om de statistische categorieën te
herdefiniëren en daarbij rekening te houden met de administratieve situatie van bepaalde
groepen vreemdelingen. Bovendien is het aantal verwijderingen slechts beperkt in
vergelijking met het aantal intercepties van vreemdelingen in onwettig verblijf, dat op zijn
beurt slechts een deel van de populatie in onwettig verblijf treft. Anderzijds blijft het aantal
gevallen van begeleide, vrijwillige terugkeer beperkt en stagneert het de laatste jaren.
Tot slot zou de opsluiting van vreemdelingen in een gesloten centrum ook beter statistisch
verwerkt moeten worden. Hoewel de statistische gegevens van de gesloten centra
onvoldoende en onvolledig zijn, is de opsluiting een niet te verwaarlozen instrument om de
irreguliere immigratie en de aanwezigheid van personen met een onwettig verblijf in België
te beheersen. Wij stellen voornamelijk de volgende verbeteringen voor: het uitwerken van
nauwkeurige definities, waardoor meer coherentie bestaat tussen de statistieken van de
gesloten centra en de statistieken gepubliceerd door de Dienst Vreemdelingenzaken over het
beheer van de migratie en de irreguliere aanwezigheid. Met deze verbeteringen zouden we de
impact van de detentie in het beheer van de migratie en de irreguliere aanwezigheid in België
efficiënter moeten kunnen evalueren.
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