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De Warande, 14 maart 2012 

Dames en heren, 

 

• U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met 

resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en 

migratiebeleid nu – eindelijk – uit de startblokken is en omdat ik 

belangrijke, concrete zaken kan realiseren. 

• Ik citeer de vier belangrijkste punten: 

� 1. Het terugkeerbeleid of meer mensen die vrijwillig 

terugkeren, één van de hoekstenen van mijn beleid.  

� 2. De beperking van de instroom -  minder mensen die 

naar ons land komen, minder mensen die denken dat het 

hier het el dorado of het land van melk en honing is – is de 

tweede pijler van het asiel- en migratiebeleid. 

� 3. Snellere procedures: dossiers worden nu sneller 

afgehandeld. 

� 4. Misbruiken en oneigenlijk gebruik worden nog meer 

bestreden.  

 

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn 

visie toe op asiel en migratie. 

• Ik wil in de eerste plaats een humaan en correct beleid realiseren. 

� een humaan beleid geeft internationale bescherming aan 

mensen die deze bescherming echt nodig hebben. 
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� Een correct beleid is correct tegenover de migrant, tegenover u 

én tegenover ons eigen sociaal systeem. De fraudeurs moeten 

eruit. 

 

• Verhaal van rechten en van plichten. 

Een humaan en correct beleid is ook een verhaal van rechten en 

van plichten. Wij hebben rechten en plichten tegenover 

vreemdelingen die asiel vragen. Hun vraag moet grondig en 

onafhankelijk onderzocht worden. Onze asielprocedure moet zo 

rechtvaardig mogelijk zijn.  

Een vreemdeling die in België asiel aanvraagt, wordt eerst 

gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken waar basisvragen 

worden gesteld en waar de vingerafdrukken worden genomen. Zo 

zien we bijvoorbeeld meteen of iemand al meerdere keren een 

aanvraag heeft ingediend, eventueel onder een andere naam of 

voor andere redenen. 

Het dossier wordt ten gronde onderzocht door het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. En wie een 

positieve beslissing krijgt, kan zich in onze maatschappij 

integreren.  

Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het land verlaten. 

• Antonio Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij 

de Verenigde Naties, heeft over onze asielprocedure gezegd 

“België kent een solide asielsysteem. Effectieve Bescherming is in 

België gegarandeerd.” 
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• België respecteert kwaliteitsvolle asielprocedures. In ruil daarvoor 

verwachten wij van vreemdelingen dat zij ook bepaalde plichten 

tegenover ons, het gastland, respecteren. Bijvoorbeeld: de 

waarheid vertellen als zij gehoord worden door het commissariaat-

generaal. 

 

• Een humaan en correct beleid betekent ook een win-win voor alle 

betrokkenen. De migrant, het herkomstland en ook wij, het 

onthaalland, moeten er zich alle drie goed bij voelen. 

Een migrant die goed geïntegreerd is, is een plus voor ons. 

Maar de opvang van asielzoekers, de OCMW-steun die hen 

verleend wordt, moet mogelijk blijven en mag geen té zware 

belasting gaan betekenen voor ons sociaal stelsel. 

 

Mag ik ook opmerken dat in ons land voor het eerst de bevoegdheden 

over asiel en migratie én opvang bij één regeringslid zijn ondergebracht. 

En dat maakt de beslissingen over de verschillende maatregelen ook 

veel duidelijker en dat bevordert de samenwerking tussen de 

verschillende administraties enorm. 

Ik kom terug op mijn beleid. 

1. Snellere en doeltreffender procedures 

o budget gekregen voor extra personeel in de asielinstanties. 

Daardoor kan de achterstand weggewerkt worden. 

o Per maand worden nu meer dossiers dan voordien 

behandeld. 
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Streefdoel: elke asielvrager binnen de zes maanden een 

antwoord geven. Momenteel duurt dat 13 maanden. 

Hoe sneller de mensen een beslissing krijgen, des te sneller 

verlaten ze hun plaats in een opvangcentrum en kunnen ze 

zich in onze maatschappij integreren. Of keren ze terug naar 

hun land van herkomst. 

o Lijst veilige landen van herkomst.  

� Ik wil deze lijst nog deze maand voorleggen aan de 

ministerraad. 

� Dossiers uit deze landen worden dan afgehandeld op 2 

weken tijd in de plaats van 6 maanden. Deze 

asielvragers weten zeer snel of ze verblijf krijgen of niet 

en hoeven dus maar zeer korte tijd een plaats in een 

opvangcentrum te bezetten. 

 

2. De Terugkeer. 

• inzet op vrijwillige terugkeer. Open terugkeercentrum openen.  

In een open terugkeercentrum worden uitgeprocedeerde 

vreemdelingen voorbereid op vrijwillige terugkeer en dat is altijd 

humaner dan gedwongen het land te moeten verlaten. Zij werken 

er samen met de terugkeerbegeleiders aan hun terugkeer naar het 

land van herkomst. 

• De terugkeerbegeleiders leggen aan de vreemdelingen 

bijvoorbeeld uit welke de voordelen zijn van een vrijwillige 

terugkeer en welke kansen ze hebben in hun eigen land van 

herkomst. Een humaan terugkeerbeleid betekent immers ook de 

vrijwillige terugkeer promoten om de vreemdeling maximaal 

kansen in zijn land van oorsprong te bezorgen.  
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• In een open terugkeercentrum leggen we ook uit welke risico’s ze 

lopen door hier illegaal te blijven. 

• Natuurlijk: wie niet vrijwillig terugkeert, wordt gedwongen 

teruggestuurd naar haar of zijn herkomstland. Gedwongen 

terugkeer blijft stok achter de deur. 

 

• We zetten dus ook volop in op de gedwongen terugkeer. 30 extra 

plaatsen in het gesloten centrum 127bis.  

Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel wordt uitgebreid 

met 30 plaatsen. In 127bis wachten mensen op hun repatriëring of 

gedwongen terugkeer. 

 

• Opening Caricole.  Eind april wil ik, samen met mijn collega van de 

Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten, het gesloten 

centrum “De Caricole” in Steenokkerzeel openen. 

In dit centrum zullen we mensen onderbrengen die aan de grens, 

meestal op de luchthaven dus, asiel hebben aangevraagd. 

En natuurlijk, van zodra iemand in een centrum arriveert, wordt er 

al over mogelijke terugkeer gesproken. 

Het voordeel van de Caricole is dat het om een nieuw centrum 

gaat waar het verblijf toch  beter is dan in het oude, versleten 

centrum 127 en in het INAD-centrum. 

 

• Gezinshereniging: sneller antwoord en controle. 

Er komt extra personeel : 

o om de aanvragen rond gezinshereniging sneller te kunnen 

afhandelen. 

o Om beter en meer te kunnen controleren of de 

verblijfsvoorwaarden gerespecteerd worden. 



6 

 

o Er komt extra controle op schijnhuwelijken en schijn-

samenwonen. 

 

3. Minder instroom.  

 

• We moeten ervoor zorgen dat die perceptie van België als een el 

dorado of als een land van melk en honing, verdwijnt. 

Weet u: in 2010 hebben ongeveer 20.000 mensen asiel gevraagd 

in ons land.  

In 2011 hebben ongeveer 25.500 mensen asiel gevraagd. 

Dit betekent dat we elk jaar aan een kleine stad extra opvang 

moeten bieden.  

Dit kan niet blijven duren. 

We moeten en we hebben al maatregelen genomen. 

 

• Procedures verstrengen. Bijvoorbeeld: medische regularisatie. De 

regels zijn verstrengd zodat mensen niet meer naar België komen 

om een verstuikte pols te laten verzorgen en tegelijkertijd een 

verblijfsvergunning krijgen.  

Die verstrenging is doorgevoerd en gepubliceerd het Staatsblad op 

6 februari. Dat is gerealiseerd. 

Die verstrenging bestaat onder andere uit een medische filter bij 

de start van het dossier. Een dokter gaat meteen na of de 

asielvrager aan een zware ziekte lijdt en of die ziekte niet in eigen 

land kan behandeld worden. 

We hebben nu het budget om een uitgebreide ploeg van 20 

dokters bij Vreemdelingenzaken aan het werk te houden en de 

resultaten zijn in de eerste weken al voelbaar!  
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Tientallen mensen blijken om ongegronde redenen medische 

regularisatie aan te vragen en zij worden nu geweigerd. 

 

• Wetten aanpassen. Bijvoorbeeld: we hebben de 

vreemdelingenwet aangepast en vanaf 17 februari van dit jaar 

staat een inreisverbod in de wet. Vreemdelingen die 

bijvoorbeeld gefraudeerd hebben om verblijf in ons land te 

krijgen, of vreemdelingen die een bedreiging zijn voor de 

openbare orde, worden het land uitgezet en krijgen bij die 

beslissing extra het verbod ons land nog binnen te komen 

gedurende, minstens, de komende vijf jaar. 

Dat inreisverbod is nu een feit. Dat is gerealiseerd. 

 

• Overleg met onze Europese collega’s: betere controles aan Turks-

Griekse grenzen. Ik vergaderde vorige week nog met mijn 

collega’s uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden 

en het Verenigd Koninkrijk. 

75% van alle asielaanvragen die in 2011 in Europa zijn 

ingediend, zijn in deze zeven landen ingediend.  

Een groot deel daarvan zijn mensen die langs de West-

Balkanroute, langs de Turks-Griekse grenzen dus, naar onze 

landen reizen. 

Wij hebben dus samen aan Europa gevraagd dat Griekenland nog 

meer steun zou krijgen om zijn asielbeleid te hervormen. En 

tijdens de EU-vergadering vorige week hebben we de dialoog met 

Turkije nieuw leven ingeblazen.  
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4. Misbruiken 

Een ander punt dat absoluut moet aangepakt worden, zijn misbruiken. 

Het moet gedaan zijn met vijf, zes, twintig asielaanvragen in te 

dienen. 

De absolute recordhouder is een man die 31 keer asiel aanvroeg. 

Telkens onder een andere naam. Hij is natuurlijk wel tegen de lamp 

gelopen want bij elke aanvraag moet je je vingerafdrukken geven… 

Misbruiken bij gezinshereniging zullen ook bestreden worden. 

En samen met de politiediensten, met justitie en met internationale 

partners moeten we echt de mensenhandelaars aanpakken die 

mensen veel geld laten betalen en waarvoor? 

Voor een loze belofte. Voor een lege belofte van een toekomst in ons 

land terwijl die toekomst in de meeste gevallen niet bestaat. 

 

Opvang. 

• Tot slot toch ook een kort woordje over de opvang. 

• De voorbije jaren is het opvangnetwerk in een crisis verzeild 

geraakt. Volledig verzadigd. 

• Ik kan dat niet oplossen op enkele maanden. 

• De structurele maatregelen die ik u net heb voorgelegd moeten 

eerst effect opleveren en dan zullen er stilaan meer en meer 

plaatsen vrijkomen in de centra die gerund worden door FEdasil 

en door het Rode Kruis. 
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• Ik weet dat niet iedereen even tevreden is met het feit dat we de 

tijdelijke transitcentra die mijn voorgangers geopend hebben, nu 

nog willen openhouden tot het einde van het jaar. 

• Natuurlijk is het de bedoeling de plaatsen in de transitcentra zo 

snel mogelijk af te bouwen en die centra te sluiten. Maar ik ga 

geen mensen op straat zetten.  

• En wat de winteropvang betreft, dat durf ik nu toch zeggen, daar 

heb ik mijn sporen verdiend. 

Iedereen sprak van een crisis met de winteropvang van daklozen. 

Wel, u heeft gezien wat ik samen met mijn medewerkers gedaan 

heb: we hebben elke mens die erom vroeg, een bed gegeven. 

De volgende stap voor mij, is nu het op punt stellen van een 

draaiboek waardoor volgende winter al die noodmaatregelen niet 

meer nodig zijn en iedereen op zijn twee oren kan slapen. Onder 

een dak, niet op straat. 

 

Dames en heren, 

Snellere procedures, meer mensen die terugkeren, minder 

mensen die naar ons land komen, veel minder misbruiken en 

opvang voor iedereen die dit nodig heeft: dat zijn mijn maatregelen 

om te komen tot een humaan en correct asielbeleid waar iedereen 

bij wint. 

Ik dank u. 


