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Actieplan tegen toenemende migratiedruk 

 
Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en haar collega’s uit Nederland, Frankrijk, 

Duitsland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd 

Koninkrijk hebben een reeks prioriteiten bepaald wat 

de tweedelijnsmigratie betreft. Ze zullen deze 

prioriteiten indienen bij het Deense EU-voorzitterschap 

dat een actieplan opstelt waarmee de EU-landen 

coherent kunnen reageren op de toenemende 

migratiedruk. 

 

De zeven landen vragen uitdrukkelijk dat alle EU-lidstaten 

hun verantwoordelijkheid opnemen wat grenscontroles en 

een goed werkend asielsysteem betreft. Dit moet verhinderen dat asielzoekers langs enkele landen illegaal de EU 

kunnen binnenkomen en dan meteen doorreizen om in, steeds dezelfde, andere landen asiel aan te vragen. 

  

Illegalen via Turks-Griekse grens 

  

In dat kader wordt tijdens de vergadering van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, de dialoog met 

Turkije aangezwengeld. De cijfers spreken immers voor zich: in het tweede kwartaal van 2011 heeft België tien 

procent van alle asielaanvragen in heel de EU gekregen. Het gaat hoofdzakelijk om Afghanen en Irakezen die via de 

Turks-Griekse grenzen naar België komen langs de West-Balkanroute. 

  

België en de zes andere landen vragen ook dat Griekenland nog meer steun zou krijgen bij de inspanningen die het 

momenteel levert om zijn asielbeleid te hervormen. België heeft al zijn duit in het zakje gedaan en heeft een 

specialiste van de Dienst Vreemdelingenzaken ter beschikking gesteld van de EU-taskforce die de Griekse 

hervormingen begeleidt. 

  

Schijnhuwelijken 

  

De zeven landen willen ook actie ondernemen om misbruiken zoals schijnhuwelijken en identiteitsfraude nog meer 

tegen te gaan. Ze zullen een kaart opstellen van de legale ‘routes’ of procedures die in de EU-landen misbruikt 

worden om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Een sprekend voorbeeld gaat over Nederlanders die in België 

wonen en die bereid zijn in Denemarken in het huwelijk te treden met een Angolese illegaal om die persoon aan 

een verblijfsvergunning in ons land te helpen. 

  

Wat de gezinshereniging betreft, zullen de EU-landen een netwerk oprichten van bevoegde controlediensten om 

beter informatie uit te wisselen en om meer en sneller tendensen en misbruiken te kunnen vaststellen. 

  

Strengere criteria visa  

  

Tot slot vragen de zeven landen dat strengere criteria worden vastgelegd als in de toekomst nog eens visa vanuit 

een niet-EU-land geliberaliseerd worden. In 2009 zijn in België 1.073 asielaanvragen vanuit de Balkanlanden 

ingediend. Na de visa-liberalisering voor die landen is het aantal gestegen tot 3.053 aanvragen in 2011. 

Vreemdelingen vanuit de Balkanlanden kunnen sinds 2010 zonder grenscontrole naar ons land reizen. Een steeds 

groeiend aantal onder hen vragen hier dan meteen asiel aan.  
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