
06 Samengevoegde vragen van 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het aantal 

dossiers inzake gezinshereniging van het afgelopen jaar" (nr. 22351) 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri is ziek. 

06.01  Theo Francken (N-VA): In 2011 werden er 36 828 verblijfstitels afgeleverd in het raam 

van de gezinshereniging. In 2012 waren dat er 30 960. Mevrouw de staatssecretaris, hoeveel 

verblijfstitels werden in 2013 afgeleverd in het raam van de gezinshereniging? Gelieve, indien 

mogelijk, het geslacht, de leeftijd en het land van herkomst mee te delen van de personen die 

de verblijfstitel kregen. 

06.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Wat uw vraag over het aantal afgeleverde 

verblijfsvergunningen in het afgelopen jaar in het licht van de gezinshereniging betreft, heeft 

Eurostat de definities inzake de gegevens met betrekking tot verblijfstitels op Europees niveau 

geharmoniseerd, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken in het vervolg verplicht zal zijn 

een andere methodologie te hanteren. De dienst is nog aan het onderzoeken hoe hij precies de 

nieuwe methodologie kan toepassen. 

Ik geef u de cijfers zodat u die kunt vergelijken met de vorige jaren. 

Voor gezinshereniging met een Belg, volgens artikel 40ter, bedraagt het aantal 8 791, voor 

gezinshereniging met een Europeaan, volgens artikel 40bis, 16 460 en voor gezinshereniging 

met een niet-Europeaan 6 515. Het totaal komt zo op 31 766. In 2012 bedroeg het totaal 

30 960, in 2011 36 828 en in 2010 41 000. 

Wat de weigeringen betreft, is het niet gemakkelijk om het exact aantal weigeringen mee te 

delen van aanvragen tot gezinshereniging die in België werden ingediend omdat die zowel 

afkomstig kunnen zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken als van de gemeentelijke 

instanties. Ik kan u echter wel de cijfers geven van het aantal geweigerden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. In 2010 werden 5 575 weigeringsbeslissingen genomen door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Meer dan de helft daarvan werd genomen wegens het niet respecteren 

van de nieuwe voorwaarden, waaronder vooral de voorwaarde van stabiele, regelmatige en 

voldoende inkomsten. Het aantal weigeringsbeslissingen in 2013 door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, in het raam van visa-aanvragen bedraagt 6 755, waaronder 4 030 voor 

het niet respecteren van de voorwaarden in de wet van 8 juli 2011. 

Er waren 313 weigeringsbeslissingen in het raam van de strijd tegen schijnhuwelijken. 

De cijfers van de gemeenten kunnen wij niet groeperen. Dat is de reden waarom ik u enkel de 

cijfers kan geven van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

06.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, ik dank u 

voor uw antwoord. Ik meen dat wij ooit cijfers hebben gehad waaruit bleek dat vroeger twee 

derde van de aanvragen werd goedgekeurd terwijl dit nu maar eenderde meer is. Er moeten 

ooit cijfers zijn gegeven die aantoonden dat het aantal aanvragen drie keer zo hoog lag als de 

30 000 van 2012. Ik heb dit zeker ergens zien passeren en het staat trouwens ook in het 

jaarverslag Migratie van het CGKR. 



06.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ja, dat klopt. Het gaat hier echter over het aantal 

weigeringen. 

06.05  Theo Francken (N-VA): Ik neem aan dat als er een aantal aanvragen werd 

goedgekeurd, terwijl de rest dan niet werd goedgekeurd. 

06.06 Staatssecretaris Maggie De Block: De aanvragen werden ofwel door de Dienst 

Vreemdelingenzaken geweigerd, ofwel door de gemeenten. 

06.07  Theo Francken (N-VA): Kan ik die cijfers op papier krijgen, want ik heb niet alles 

kunnen noteren? 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

 

 


