
04 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de statistische gegevens inzake gezinshereniging" (nr. 14273) 

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, enkele weken geleden vroeg 

ik u naar de gevolgen van de nieuwe wet op de gezinshereniging die sinds 22 september 2011 

van kracht is. U hebt mij toen enkele cijfers gegeven die erop wijzen dat het aantal 

verblijfstitels dat om familiale redenen is afgeleverd de laatste twee jaar behoorlijk is gedaald. 

 In 2011, zo bleek uit uw antwoord, zouden er door de DVZ via de diplomatieke posten 

15 264 visa zijn afgeleverd. In de eerste negen maanden van 2012 waren dit er nog slechts 

8 669. 

 Hieruit blijkt duidelijk een daling, maar in vergelijking met 2010 is dit bijzonder drastisch 

gedaald. Uit de cijfers die wij toen van uw diensten hebben gekregen, ging het over 

41 000 visa die in 2010 voor gezinshereniging werden afgeleverd. Wij kregen die cijfers toen 

van uw voorganger, de heer Wathelet. 

Mevrouw de staatssecretaris, hoe verklaart u deze bijzonder grote verschillen tussen 2010 en 

2011? Ik weet dat dit voor een deel aan de nieuwe wet ligt, maar dit kan niet alleen daaraan 

liggen. Komt dit omdat er niet juist of op een andere manier wordt geregistreerd? 

Worden er nog steeds visa via de gemeenten afgeleverd? Ik neem aan van wel. Indien ja, 

hoeveel visa werden afgeleverd via de gemeenten in 2011 en 2012 volgens de gekende 

procedures van artikel 10, artikel 10bis, artikel 40bis en artikel. 40ter? Op die manier kunnen 

wij een zicht krijgen op het aantal mensen met een Belgische nationaliteit, met een EU-

nationaliteit, derdelanders enzovoort. 

Wat is de reden waarom niet langer het onderscheid wordt gemaakt in de registratie tussen 

afgeleverde visa in uitvoering van artikel 40bis en artikel 40ter? Het onderscheid is nochtans 

bijzonder belangrijk omdat het in het geval van artikel 40ter immers om een gezinshereniging 

door Belgische onderdanen gaat. Het is belangrijk om daarop een zicht te hebben, zeker 

omdat wij op die manier beter de effecten van de wet op de gezinshereniging kunnen 

inschatten. 

Misschien is het beter als u de cijfers geeft om een betere vergelijkingsbasis te hebben van 

afgeleverde visa op basis van het visum eerste verblijf. Op die manier kunnen wij misschien 

een beter zicht hebben op het totaal aantal mensen dat naar België komt in het kader van de 

gezinshereniging. Ik heb het dan niet over aanvragen, maar over de verblijfsvergunningen in 

het kader van gezinsherenigingen die worden toegekend.  

Gaat het hier steeds om cijfers voor het afleveren van een visum eerste verblijf? Het 

bijhouden van juiste data en gedetailleerde cijfers is echt noodzakelijk om ons in staat te 

stellen om ons beleid te evalueren en bij te sturen. Het is belangrijk om ook het beleid gewoon 

te kunnen opvolgen. Men kan geen beleid voeren als men niet weet waarover men praat. Het 

is mij opgevallen dat niet alleen u maar ook andere ministers zeggen dat er moeilijkheden zijn 

bij het verzamelen van de data die worden gevraagd. 

  



04.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, ik denk te weten waardoor de 

verwarring ontstaan is. De cijfers die ik zal geven, zijn afkomstig uit de database van de FOD 

Buitenlandse Zaken en betreffen het aantal personen dat een visum gezinshereniging gekregen 

heeft na het indienen van een aanvraag bij een diplomatieke post. De gegevens omvatten dus 

de visa die ambtshalve door de diplomatieke posten worden afgegeven en de visa die na 

machtiging van de dienst Vreemdelingenzaken afgegeven worden. 

In 2011 bedroeg het aantal 6 226, op basis van artikel 10, en in 2012, voor negen maanden, tot 

en met 30 september, ook op basis van artikel 10, 3 550. In 2011 waren er 1 793, op basis van 

artikel 10bis en in 2012, ook weer tot en met eind september, 1 587, op basis van 

artikel 10bis. In 2011 waren er 7 209, op basis van de artikelen 40bis en 40ter, en in 2012, ook 

weer voor de eerste negen maanden, 3 532, op basis van de artikelen 40bis en 40ter. 

Voor het jaar 2011 komen wij zo op een totaal van 15 264 en voor de eerste negen maanden 

van 2012 op 8 669. Dat is dus een daling. 

De onmogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de aflevering van visa voor 

familieleden van Europese burgers, artikel 40bis, en familieleden van Belgen, artikel 40ter, is 

te wijten aan het feit dat het informaticasysteem van de FOD Buitenlandse Zaken niet in dat 

onderscheid voorziet. Daartussen is gewoon geen onderscheid mogelijk. Wij kunnen die 

aantallen dus niet apart krijgen. 

Het voor 2010 voorgelegde cijfer, 41 336, komt niet overeen met het aantal visa dat in het 

kader van de gezinshereniging werd gegeven, maar wel met het aantal verblijfstitels die voor 

het jaar in kwestie werd gegeven. Dat zijn gegevens verstrekt door de DVZ, op basis van het 

rijksregister. Dat cijfer omvat bijgevolg zowel de verblijfstitels ten gevolge van een aanvraag 

visum D bij een diplomatieke post, als de verblijfstitels afgeleverd na een vraag op basis van 

gezinshereniging ingediend op Belgisch grondgebied bij de gemeenten. Daar worden die 

allemaal bijeengeteld. 

De cijfers voor de visumafgifte zoals gegeven voor 2011 en 2012 kunnen eigenlijk niet 

worden vergeleken met de cijfers voor de afgifte van verblijfstitels voor 2010. In 2010 werden 

12 675 visa afgeleverd. Wij zien dus dat het aantal visumafgiftes tussen 2010 en 2011 nog 

gestegen is. Nu zien wij de omgekeerde tendens: voor de eerste drie trimesters is er een 

daling, wat een gevolg zou zijn van de wet van 8 juli 2011.  

Ik heb de opgesplitste cijfers gevraagd en die zijn beloofd als het jaar voorbij is. Wij zullen 

het effect van de wet dan beter kunnen nagaan. Er zou dus wel een daling zijn.  

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Eigenlijk is mijn vraag heel eenvoudig. In 2010 kregen 

41 000 mensen toelating hier te verblijven in het kader van de gezinshereniging. Dat was de 

optelsom van zowel de in het buitenland gesloten huwelijken als de vele huwelijken die hier 

werden gesloten. Ik stel deze vraag vandaag voor de tweede keer en ik krijg van u enkel de 

cijfers van de visa, afgeleverd door de diplomatieke posten. Mijn vraag luidde of u mij kunt 

zeggen hoeveel verblijfstitels er worden afgeleverd via de gemeenten. Dan kunnen wij die 

optellen: de verblijfstitels die vanuit het buitenland werden aangevraagd en de verblijfstitels 

van hieruit. Nu kan ik niet vergelijken en dat is nochtans wat ik zou willen. Normaal gezien 

zijn die cijfers er wel.  

  



Ik heb nog eens geprobeerd om mijn vraag te verduidelijken. Vroeger waren er 41 000 in 

totaal, zowel van ginder als van hier. Ik heb het even niet over dit jaar om het niet moeilijk te 

maken, maar wat zijn de aantallen van vorig jaar, eventueel tot september van dit jaar? Ik 

vraag naar vergelijkbare cijfers om appelen met appelen te kunnen vergelijken en niet appelen 

met citroenen, want daarmee ben ik niets.  

04.04 Staatssecretaris Maggie De Block: U weet dat wij het probleem hebben gehad dat er 

geen koppeling kon gebeuren tussen het rijksregister en de gegevens van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Dat heeft een hele achterstand opgeleverd bij de verwerking van de 

gegevens.  

04.05  Nahima Lanjri (CD&V): U kent dus vandaag de cijfers via de gemeenten niet, zelfs 

niet voor vorig jaar?  

04.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Nee, want bij mijn eerste vraag was het systeem al 

niet meer voorhanden.  

04.07  Nahima Lanjri (CD&V): Wanneer hebt u dan wel een antwoord? Hebt u begin 2013 

een antwoord? 

04.08 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik heb nog eens geïnformeerd. Mij werd toen 

verteld dat de zaak bijna was opgelost. De Dienst Vreemdelingenzaken kan er ook niets aan 

doen. Het is de koppeling met de rijksregistergegevens – meerdere personen hebben over de 

problematiek al hun hoofd gebroken – die op een of andere manier niet meer functioneerde. 

Een dergelijke koppeling is natuurlijk essentieel, opdat mensen uit de gemeenten informatie 

over verblijfstitels zouden hebben. 

Onze gegevens van de diplomatieke posten zijn wel à jour, hoewel zij veel moeilijker bij te 

houden zijn. De gegevens van de gemeenten zijn daarentegen niet à jour. 

04.09  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal begin januari 2013 mijn vraag opnieuw stellen.  

04.10 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik vind de situatie ook niet aangenaam. Anders 

hadden wij immers, zoals trouwens was gezegd, al veel langer de evaluatie van de gevolgen 

van de wet op de gezinshereniging kunnen maken. 

04.11  Nahima Lanjri (CD&V): Zult u de cijfers nog bezorgen en aan het verslag toevoegen 

of moet ik een nieuwe vraag indienen? 

 04.12 Staatssecretaris Maggie De Block: Dat is mij om het even. 

 04.13  Nahima Lanjri (CD&V): Het is mij ook om het even. Ik zou liefst hebben dat u de 

cijfers zo snel mogelijk doorstuurt, zodat ik geen nieuwe vraag moet indienen. Wij vermijden 

een nieuwe vraag, indien wij de gegevens zo snel mogelijk krijgen. In het andere geval stel ik 

de vraag sowieso in januari 2013 opnieuw. 

 Ik zou de globale cijfers willen krijgen. Nu krijg ik immers slechts de helft van de cijfers. 

  



04.14 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik heb de cijfers ook al lang gevraagd. De DVZ 

werpt op dat het probleem niet bij hem maar bij de koppeling met het rijksregister ligt. Aan 

het rijksregister zelf heb ik natuurlijk niets te zeggen. 

 Het is ook voor mij spijtig. Ik had immers graag al lang de evaluatie gemaakt, temeer omdat 

de desbetreffende wetgeving een ontradingseffect kan hebben. Wij moeten de evaluatie 

überhaupt maken. Er is nu genoeg tijd overheen gegaan. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

  


