
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 

Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 

over "de regularisatie van vreemdelingen" (nr. 7131) 

26.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, wij weten dat artikel 9bis van 

de wet van 1980 voorziet in humanitaire regularisaties. Dat werd verduidelijkt via de 

instructie van 19 juli 2009. De Raad van State heeft die instructie weliswaar vernietigd, maar 

in die instructie werd toch een aantal richtlijnen meegegeven. Ik verwijs onder meer naar de 

duurzame lokale verankering of de mensen die zicht op werk hadden of die een engagement 

tot werkgelegenheid hadden. Men moest natuurlijk wel een arbeidscontract voorleggen. Die 

mensen konden een regularisatie aanvragen. 

 Ik heb de volgende vragen. 

 Wij weten dat er vorig jaar ongeveer 24 000 mensen zijn geregulariseerd. Wat is momenteel 

de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de regularisatieaanvragen? Hoeveel 

aanvragen zijn er dit jaar ingediend? Hoeveel daarvan werden er positief beoordeeld? Hoeveel 

werden er afgewezen? Ik weet uiteraard dat het over dossiers kan gaan die het jaar daarvoor 

of zelfs langer geleden zijn ingediend. 

 Wat is de achterstand in de behandeling van de dossiers? Hoeveel aanvragen werden er 

ingediend of zijn er nog in behandeling op basis van het criterium 'duurzame lokale 

verankering', enerzijds, en 'het hebben van werk' of 'het kunnen voorleggen van een 

arbeidscontract', anderzijds? Wat is de achterstand in de verschillende categorieën? 

 Ik krijg meldingen van mensen die al twee jaar geleden een aanvraag hebben ingediend, 

omdat zij zicht op werk hadden. Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans wordt dat het werk 

dat zij toen konden doen voor hen nog mogelijk is. Blijkbaar is er toch een serieuze 

achterstand in het verwerken van de dossiers. Ten slotte, hoeveel van de dossiers die dit jaar 

een goedkeuring kregen, werden goedgekeurd op basis van het criterium 'werk'? 

 26.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, 

normaal voorziet het Reglement van de Kamer dat, wanneer het gaat om gedetailleerde 

statistieken, deze moeten worden behandeld op basis van een schriftelijke vraag in plaats van 

een mondelinge vraag. 

 Ik zal u al de informatie geven waarover ik beschik, maar het is natuurlijk iets algemener dan 

wat u in detail vraagt. 

 Op 31 oktober 2011 bedroeg het aantal dossiers dat nog moest worden onderzocht 

451 aanvragen op basis van artikel 9, 3
de

 lid – dat is het oude systeem –, 18 557 op basis van 

artikel 9bis en 10 750 op basis van artikel 9ter. 

 Wat 2011 betreft, waren er 15 005 ingediende aanvragen, waarvan 7 046 op basis van 

artikel 9bis en 7 959 op basis van artikel 9ter. 

 Er waren 6 167 gunstige beslissingen en 17 663 ongunstige beslissingen. De gunstige 

beslissingen betroffen 8 400 personen, de ongunstige beslissingen 25 573 personen. 

  



De gunstige beslissingen op basis van criterium 2.8.A, dat niet bestaat en dat door de Raad 

van State werd geannuleerd, maar dat als een gunstig antwoord zou kunnen worden begrepen 

op basis van een lokale verankering en die ik met mijn discretionaire macht heb beslist als een 

positieve gunstige beslissing, betroffen 2 657 dossiers. 

 De gunstige beslissingen op basis van mijn discretionaire macht die werden beïnvloed door 

de mogelijke arbeidscontracten van verschillende personen betroffen 1 132 dossiers. 

 26.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik zal 

voor de details dan een schriftelijke vraag indienen. 

 Ik dank u voor de cijfers. Het waren er veel, dus zal ik de schriftelijke neerslag van uw 

antwoord vragen. 

  

Het incident is gesloten. 


